LETTER-OEFENINGEN,
V 0 0 R.

I2o9

A LGEMEENE

V ADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN,
WAARIN DE

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

BENEVENS

MENGELIVERK,
tot Fraaije Letteren, Kungen en Illetenfcbappen ,
betrekkelijk.
MIMEMION11111

EERS TE STUK.
YO R

1

809.

Met Platen.

Te AMSTER DA M, bij
G. S. LEENEMAN VAN DEB. KR)
en
J. W. IJNTEMA EN COMP.
s Soy.

ALGEME.P.NE

VADERLANDSCI-I

t

LETTER-OEFENINGEN.
Codsdiengige lielehouwingen , gevolgd ;tear het Fransch
van FENELON Schrijver van den Telemachus; voorafge.
gaan van de Levensfchets van dien Autheur. Te Leyden, bij D. du Saar. 180d. In gr. 8ro. 194 Bl., bel•
halve Voorrede en Inhoud.

O

nder de meest vermaarde Mannen van Europa, die
tegen het einde der 17de en bij den aanvang der
i8de Eeuwe g ebioeid hebben verilient zeker de Aartsb
bisfchop vanKarnerijk
, de I-Iooreerwaardige FENELON,
eene eerfte plaats. Door zijnen Telemachus en andere gefchriften van godsdienftigen of zedelijken inhoud verwierf hij zich in ons werelddeel eenen onflerfelijken
naam ; en nagenoeg een honderdtal jaren na 's Mans dood
blijft nog de roem zijuer treffelijke deugden in eene vereerende nagedachtenis over het graf en den taster zegepralen. Met ongeveinsde dankbaarheid ontvangen wij
alzoo uit handen des Vertalers dit werkje van den Prelaat (getrokken uit diens Oeuvres Spirituelles, eene Verzameling , na den dood des waardigen Mans , door zijnett
Neel, den Marquis DE FENELON uitgegeven) en achten het bijkans overbodig, den vromen arbeid van eenen
Meester,, Wiens lof alomme gevestigd is, aan te prijzen
of te beoordeelen. Niet minder verheugen wij ons dat
deze Codsdienflige Befehowvingen des Schrijvers van den
Telemachus vergezeld gaan van eene Levensfchetfe , bij
gefchikt nm al die kracht aan zijne leer en lesfen
bij te zetten , Welke een ilichtend voorbeeld in that is
in te boezemen. En het is hierom , dat wij na de algemeene aanbeveling van het werkje zeive , ons bepalen
tot de medededing van een beknopt verflag van 's Mans
Leven en lotgevalien , opgeniaakt uit de ftraks genoemde
Ichets.
Op 6 Aug. 1651 werd FR.ANCOIS DE SALIGNAC DE LA
IsIOTTE FENELON uit een boogadeliik geilachtc &chorea,
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en wel in de Provincie van Perigord, op het Kasteel der
Marquizen van gedachten titel. Spoedig vertoonde zichi
in den Jongeling een uitmuntende aanleg. Hij bleef tot
zijn 12de jaar onder het ouderlijk oog , werd toen naar
de Hoogefchool te Cahors gezanden , en ging van daar,
met kundigheden verrijkt, naar Parijs , alwaar hij, on•
derrigt genietende van de bekwaamite Meesters , voorts
onder het opzigt leefde van zijnen Oom en tweeden Vader, den Marquis DE FENELON. Hij had zich aan. den
Geestelijken Eland toegewijd, en werd als prediker reed's
in zijn. 19de jaar bewonderd. Zijn' Oom evenwel, het
=dee' duchtende van dezen te vroegen lof zijns kweekelings, ituitte diens ijver tot rijperen ouderdorn , en
FENELON, gehoorzaam aan deszelfs raad , yermeerderde
den voorraad zijner kundigheden in de eenzaamheid van
een Klooster,, en ontving alzoo het Ordekleed met zijn
a41te jaar.
Ras viel hem eene Zending ten deed naar Saintonge taint bekeeren der Prbtestanten , en daar men zich van
zijne welfprekendheid veel beloofde, geboorte, opvoeding en het gerucht zijner bekwaamheden hem aanprees ,
zag hij zich aan het hoofd geplaatst dier Misfibnarisfen..
Uit hoofde nogtans van zijne afkeerigheid mil fteun te
zoeken aan den gewapenden arm, maakte hij geene groo.
te veroveringen voor zijne Kerk (*), en keerde weldra
tern naar Parijs , waar hij , bij zijne aank-omst zich ten
hove vertoond hebbende , zich verders afgezonderd.
Wield en in eenzaamheid bleef oefenen. Met zijne gods.
(*) Over dit voorval zijn reeds de opgaven eenrgzins verfehillende. RAMSAY , van wiens hand het Leven van onzeiz
FENELON in her Fransch befchreven is , getuigt, dat de Koniug zoude gewenscht hebben , dat de Zending zich van eene
Krijgsmagt bediende, maar FENELON dezelve onder die.vootwaarde had afgewezen; alhoewel hij nogtans•niet ongelukkig
zou geflaagd zijn , wegens de handelbaarheid der Protestantett
in de oorden van Saintonge en het Land' van Aunis een niet
ongunftig oor leenende aan FENELON 'S prediking, Een ander geacht Schrijver verhaalt , dat toenmaals , federt het.herroeyen van het Edict van Nantes , en na de gepleegde gruwelen
te Rochelle en elders, de fchrik onder tie Protestanten het
verder gebruik van troepen overbodig maakte , en ruim zoo veei
als de welfprekendheid van FENELON dea goeden tiitflag 'zijner
zending begunftigde. Zie CHAvFEPI, Supplement au
*
SALIGNAC, Note A. kliCaNSILINIT.

GODSD. BESCHOOWINOEN, ENZ.

3

dienflige begrippen en nederigheid van •harte flrookte bet
keenszins., dat hij de guns: der Grooten ging i)edelen,
of zich in voordeelige waardigheden zocht in te dringen. Hoe uitnemend en 1,velhekend . zijne nittlekende
verdienflen waren , hij liet geheel aan den Bonin:; der
Koningen over , om te hepalen-, hoeenwanneer Deze hem
Bij zulk eene kieschheid werd
gebruilten wilde.
voorbijgegaan, toen het . opengeva.11en Oisdom van Poitiers thoest begeven worden. Intusfchen . wies zijne vermaardheid eri roem door de uitgave van eenige Leerredenen Cie) en zijner Verhandelingen over de Geesteltyke
fprekendbeid en het Priesterambt , en geraakte hij in ken-.
firs met den Hist-chop van.Meaux . den Fleere EOSSIIET
wien het tireelde , eerten zoo grootenlen veelbelovenden geest aan zich ondergefehikr re zien. Ointrent dezeti
tijd verwierf FENELON almede eene meer wezenlijke hoog.
achting van den Hertog VAN BEAUV/LLIERS , die ras rot
Ware eh duttrzame aarntroeide; en was het
op diens aanzoek , dat hij ecu werkje fchreeF over de Op.
Voeding der ileisjes (f) , Welk, onder begunitiaing
diens edelaardigen Staatsmans , de mtaste aahleidendd
oorzaak gewordett is tot zijne verhelling.
Aari
Vervolgens

zegt

MORERT,

had

FENELON

eene zoo

;route gefc;liktheid voor het Predikwerit , dat hij Beene Leer-;
redenen meer fchFeef. I-lij keurde het voldoende , flechtst
de hoofdverdeelingeti van het onderwerp, dat hij verhandelen wilde, op bet papier aan te duiden of overdacht aileen
bij zichzeIven bet ontwerp en de fchikking van zijne te bonden Leerrede; waarna hij de aandrifc:-volgde van het y our en
den ernst, die hem bezielden, en Ilentide op den overvloed ,van woorden, hem eigen. Zijne krachtige en natuure
lijke welfprekendheid trot' het harte met zoodanige geestvervoering, als zeldzaam door bettudeerde Leerredenen- worth gaande gernaaltt. Alle zijne p , edikatlen eindigden met aanfprakert
tot God gerigt, en zijne woorden hadden aisdan de i,varmti~
van geheel een gloeijend harte. Zij ve'rukten de toehoorders, en zelve deed hij zich verrukt en opgetogen voor.
Wij onthielden ons Hier , deze plants Mt mortEnt over te nemen, om FENELoN als Leeraat te Itenfenetfen. Zie deszelfs
Diction. Art. Fenelon. REC.
(f) Door den Meer JO5UA -VAN i p thEr; is dic ankje beney ens een ander FrnnSeh gefchrift van foortgeliiken inhoud„
in het Nederduitsch vertanid, en uitgegeven te

'GING ,411 den fare

REC.
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Aan gezegden Hertog namelijk en Groot.ifonneester
was door Koning LODEWIJK DEN XIV het toezigt aanbevolen over de opvoeding van diens Kleinzoon, den Hertog VAN BOURGONDIEN , den vermoedelijken Opvolger
des Franfchen Troons (*); en meende hij in onzen PENE■
ION den Man aan te treffen , die hem inzonderheid nutrig zijn kande en behulpzaam in gezegde taak. Op de
ongevergde voorldragt derhalve en belangelooze tanprijzing van dien toegenegen Vriend bij den Koning , Het
deze zich gereedelijk overhalen ter benoeming van den
waardigen PENELON tot Vorftelijken Leermeester ; eene
Itenze , die algemeen, ook door BOSSUPT, werd toegejnicht, en aan welke hij met medehulp der bekwaamfter
lieden nitnemend beantwoordde. Met genoegen
wij hier eene en andere prom van zijne bekwaamheitt
in het vormen en befturen van het jeugdige hart zijns
Kweekelings. Te regt namelijk mag men van hem ge•tuigen, dat hij, op het fpoor van Mentor, den jongert
Prins , als eenen anderen Telemachus , ter dengd en tot
het Vorftelijk purper opleidde. Men weet immers, dat
hij tot deszelfs onderwijs dezen zijnen hoofdarbeid , ens
ook. zijne Gefprekken in het Rtyk der Dooden , gefchrevent
heeft en hem mededeelde, hoewel zij eerst daarna ,
buiten toedoen des beroemden Schrijvers, druk verrchenen zijn (f).
At.*
(4) /Moen van (Wen, oegetwijfeld den Prins , in wiena
opvoeding meest belang gelled wend , wordt melding get.
maakt in deze Levensichetfe ; eater in het zeker en ten overvloede bekend , dat ook de Hertog VAN ANJOU , anderew
Kleinzoon, van LODEWIJK DEN XIV, onder het oog van nom.
LON is opgevoed. Eene onnaauwiteurigheid derhalve beging
onze Schrijver te dezen, die wij meepden niet onopgemerkte
se mogen voorbijgaan. Rec.
(f) Dit geldt voornarnellik ointrent den Telemachus ;- immera
de Gefprrkken in het Rilh der Dooden zijn niet bij bet leven
van FENELON in het licht verfchenen. Maar in de Voorrede
der eerfte uitgave van gezegde Werk, die namelijk bij *loan;taus, in den Hage, van 17oi , wordt berigt, dat een ontsouwe bediende , door den Opfteller tot bet affchrijven van zijsten Telemachus gebezigd , daarvan voor zichzelven kopij
uant, die hij aan eenen BOekhandelaar verkocht. Hoe hes
PENIILON in ongunst was bij het Hof wend de
ar a vas gedaehte Walt te Parijs-oadVaOlgelks Maar deszelfs
V00140
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Alzoo geplaatst in hoogaanzienlijken Hand, bleef nogtans iENELON in het midden der Hoflucht geheel onbefillet, en zocht hij Beene vermeerdering zijner matige inkomften. De Koning daarom , wien 's Mans belangelooze grootmoedigheid even weinig als zijne uitftekende (*) onbekend waren, vond zelve goed,
bem eerst met de Abdij van St. Valori , en weinige
maanden later met het Aartsbisdom van Kameriik , waarian de waardigheid van Prins des Rijks verbonden is ,
grootmoedig te befchenken; ja ruimde tevens de heden.
kingen op, die de kieschheid van FENELON tegen laatst.
gedachte geestelijke bediening inbragt , wegens het vet.Mullen van zijne dubbele verpligtingen, als Kerkvoogd
in het Aartsbisdom en Voedlterheer ten Hove. Hij aanvaardde alzoo dit vereerend bewijs der Koninklijke gunfie; maar,, terwip hij nu, itrijdig met een aloud en nage/pug vergeten Paufelijk verbod , een tweetal voordeelige
en luisterrijke waardigheden der Kerke in zijn' perfoon
vereenigde , kon het, bij zijne ftrikte deugd en eerbied
voor den H. Stoel , niet uitblijven , dat hij , ongevergd en
zonder de minfle voorwaarde, de Abdij van St. Valori
Ian den Koning weder opdroeg , en hare vervulling even
belangeioos als grootmoedig van Hem verlangde. Dit
ongemeen en waarlijk verheven gedrag van den nieuwen
Prelaat baarde verwondering bij zijnen hoogen Begun.
itiger en Vrienden, dach wekte niet minder den nijd zijner Vijanden, wier afgunst noode konde verduwen,
bij als Prins des Rijks hun boven het hoofd gefteld ea
vereerd werd. Nu, is het te vermoeden, fchoot de haat
zijne eerlte wortelen , ook bij den listigen HOSSUET
die , fchoon hij later uitkiemde en openlijk te voorfchija
itwam , echter vanhier zijn voorname voedfel fchijnt te
bebben ingezogen. Ongelukkig beide FENELON ,een Man
van gezettela eTAISt en vroondleid, eenigzins in godsdienftivoortgang op Koninklijken last verboden en panic: en zeker
is het, dat Holland zich beroemen mag, deze keurige lettervrucht der befchaafde wereld te hebben medegedeeld. REc.
(*) Want, behalve FENELON 'S onmiddellijke betrekking ten
Hove, die hij zoo roemrijk vervulde , genoot hij ook het
epenlijk eerbewijs , van, zonder eenige poging van zijne zijde en alleen uir aanmerking zijner eigene waarde , ingekozen te word en tot Lid der Franfche ifkademie, en wel cuter

algemeeae goedkouring deter benoentinge.
A 3

FENELOIl

fli g e gevoelens over naar het myffieke, en in tennis ge®
raakt zijnde met de beroemde Mevr. DE GUION 7 (die
thans nit' het klooster, waarin zij door den 'last& vei.r
banner was, door tusfchenkomst van Mevr. DO MAINTENON verlost werd) groeideiijneachting voor deie vervolgde Dame tot vriendfchap op. Niet zonder reden werd
Mevr. DE GUION wegens quietisterif , of het aankleven
der beginfelen van manvos , verdacht gehOuden , en
bare gefchriften ten onderzoek overgegeven , onder andere
van onzen Prelaat en van den Bisfchop van Meaux-, nog
met hem levende in fchijnbaar goede gezindheid. FENEdezen ceue lijn trekkende met Mevr. DE MAIN•
ION 7
TENON , begunftigde en bepleitte hare zaak met alle gernatigdheid , niet zonder aanftoot te geven `aan den Bisichop van Chartres , 'van ztilken aanhang ten Hove de
zegepraal 'dnehtende van eerie leere, die bij hem als ketTeri te hoek Ilond. Deie, de Biechtvader van Mevr.
DE mAINTI, NoN , troonde Naar of van de begunftiging
der grvoelens van Mevr. DE GUION, die hij als hoogst
gevaarlijk teekende ; dan niet zoo ligt liet FENELON Elat
omutten , en zijne ftandvastigheid miste niet , tegen
hem .en zijne Vriendin , beroofd van gezegden Nun ten
1-love , den 'aster aan te fchennen. Het onderzoek kreeg
dus eene andere bonding, en werd een twistgeding tusfchen debeicle Prelaten over de reine liefde tot God.' Door
ilinkfche treken en veinzerije ondermijnde vast de' looze
en eerzuchtige BOFSUET zijnen benijden tegenitander ,
Ids nog in zijn opregt bane geen kwaad vermoedende,
en zocht die Geestelijke met FENELON het opgenoemd
gefchil levendig te houden. Een werk van den Bisfchop,
waarin de gevoelens van Mevr. DE GUION grovelijk
verdraaid werden , opende in het einde FENELON' de
oogen , en verpligtte dien waarheidlievenden Man tot
bet opftellen van een uitmuntend tegenfchrift, onder den
titel: Verklaringen van de grondliellingen der keiligen betrefentle bet inwendige Leven. De ontijdige uitgave dier
Verdediginge van den Aartsbisfchop, in zijn afwezen eft
tegen zijn herhaald Verzoek , door fchroomvalligheid
zijner Vrienden, verhaast
alvorens het ftuk van nosSUET in het licht was, verbitterde dezen ; en , hoe
gerchreven de Verhandeling- was, ja FENELON aantoonde 7 dat zijne gevoelens met die der aloude Vaderen
der Kerke initemden, ftaatkunde, tweedragt, huichearij, bijgeloof, pngelpof, ailes, met e.en woorcilkwani
teG
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tegen hem op , bragt hem in 's Konings ongunst , en
rustte niet, aleer hij van het Hof naar zijn Aartsbisdom
verbannen werd. Niet anders was er nu uverig voor
onzen Prelaat, dan zich, met voorkennis van den Kofling , op de uitfpraak van Rome en van bet Opperhoofd
.der Kerke , in vol vertrouwen zijner onfchuld , te beroepen. Haar woog eenen geruimen tijd de achtbaarheld en goede zaak van den Aartsbisfchop tegen al den
invloed op zijner Vijanden aan het Hof van Frankrijk;
dan eindelijk veroordeelde de Paus het boek van FENELON , en verbood hij deszelfs lezing (*). Met eene
waarlijk ongemeene en den Roomfchen Geestelijken betainende onderwerping verdroeg de vrome Man dit Iced;
bedaardelijk las hij het vonnis over zijnen letterarbeid in
iijtieigen Bisdom voor , en vereerde hij de beflisfende uitfpraak van den H. Stoel ook in zijne gemeenzame brieven.
Niet minder betoonde hij zich order alien wederfpoed
een voorbeeldelijk Prelaat en Christen , in ket naauw.
keurig en Riptelijk waarnemen der pligten van zijnen
Stand, en in de volijverige betrachting der beminnelijke
deugden van weldadigheid , gastvrijheid , barmhartigheid
en algemeene liefde ; zoo dat hij zich, bij de uitbaraing
des Succesfie-oorlogs , en gedurende deszelfs woede in
de Nederlanden , hoogachting en een volkomen vertrouwen verwierf bij de Franfche en Geillieerde legers
bei(*) Zeer verfchillende , gelijk zich denken hat, wordt deze geheele toedragt van zaken, betrekkelijk de aanleiding tat
-de ongenade van FENELON, opgedischt van den kant van nosSUET; zelfs flemmen de berigten, ons bier medegedeeld, niet
volkomenlijk in met het verhaal van RAMSAY in 's Mans leven.
Aileen is niet te loochenen, dat de opgave der gebeurtenisfen
ten Hove van LODEWIJK DEN XIV, ons medegedeeld in deze
Levensfchetfe, vele kenmerken draagt of innerlijkeblijken van
geloofwaardigheid, en bij uitilek zamenhangende, en vereerende is voor den Aartsbisfchop. Zijnenthalve., en om ons
zegel vaardiglijki te mogen hangen San dit verilag, zouden wij
/tier inzonderheid wenfchen het gezag te kennen, waarop men
gebouwd heeft. Men vergetirke inmiddels CHAUFEPIg als boven, Noot E en F, en de Schrijvers , aangehaald bij MOS..
REIM , Gefeh. D. VIII. bl. 34 9, waaronder VOLTAIRE,
Slecle de Louts XIV, Ch. 38 , die vooral dit onderwerp, met
de losheid en beflisfenden coon hem eigen, op gansch vet.
t -chillende wijze heeft opgedischt. REC.
A 4.

NELON

beiden (*). Inmiddels droeg altoos de edelaardige ryaLoN , bij zijne aanhoudende toegenegenbeid voor den
Koning , de onverdiende ongunst van bet Hof, en vooral de verwijdering van zijne Vrienden , met eene
gelatenheld : en wanneer de tijden een beter aanziett
begonnen te verkrijgen , was het hem een uitnemend vetmaak , van zijnen Kweekeling , den Hertog VAN liOURpONDIEN verzekering te ontvangen van deszelfs voortdurende hoogachting en liefde, ja ook de briefwisfeiing,
met hem te lang afgebroken , te mogen hervatten, Deze
bield voortaan Rand, tot het ontijdig en treurig aftterven
van den waardigen Daufijn , wiens dood weidra gevolgd van dien zijner waardfte Vrienden , de Hertogen
VAN BEAUVILLIERS en VAN CHEVREUSE zijn leven op
nieuw vergaide, door hem in zwaren rouw te dompelen, Ten taatfte begon zijne deugd en opregtheid op
pet vootoordeel en den !aster zijner vijanden te zegepralen , en fcheen hij, de goede gezindheid des Konings
herwinnende, op het punt van terug geroepen te worden ten Hove (j-). Dan eene koorts en hevige fmarten,
die hij met Christelijk geduld en zachtmoedigheid verduurde , floopten , na zes dagen, zijn ligchaam ; hij
bezweek, in den fare 1715, en, ondanks zijnen hoogen G-eesteliTken Stand, geen geld , maar ook geene
fchulden nalatende.
Bij
(4) In het Illengely. onzer Lett. voor 1806 hebben wij een
tweetal Anectioten omtrent FENELON ult LA HARPE'S Lyceum
overgenomen, waaraan wij niet of kunnen te dezer gelegenbeid onze Lezers te herinneren , daar zij uitnemend inilemmen
net hetgeen ons bier in tie Levensfcbetfe van den Prelaat voorkomt en ook van elders biijken kan. RED.
(f) Vermoedelijk is bet, dat evenwei het nieuwe Kerkgetusfchen de Jefuiten en janfenisten , waarin rErrELoN ziqh
voor de eerstgenoemden verklaarde, en medewerkte tot den
val van den Kardinaal nF Nomuzs , lets ten minfle zal hebben
toegebragt, om hem bij het franfcbe Hof in beteren reuk te doen
omen ; en zonderling genoeg is het , dat geen titrel of jota in
1eze Levensfcbetre gevonden wordt over dit gedrag van den
4artsbisfcliop, welk zeker moeijelijk is over •en te brengea
met zijne in velen voorbeeldelijke deugd, en het meest in hem
van menfchelijke zwakheid ons toefchijnt te getuigen. Men
ie;e hierover de Dh?. van cuilutEtmi, Ineermalen aangehaaldq
pl. we] Nom L, V. PC.
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Bij al den lof, waarmede wij den Hoogeerwa.axdigen
Preiaat door onzen Schrijver vereerd vonden , hebben
wij , tot onze verwondering, Been enkel woord aangetroffer) van zijn gefchrift ten bewijze van Gods beams,
tegen het etude zijns (evens uitgegeven, ook to het Hotlandscii vertaald , en ongetwijfeld een der beste FranIche opileiten over dat fchoon en voor zijne penile zo.
zeer berekend onderwerp.
9..■•■•■••■■■••■■■■miliigps

Leerredencn van Dr. RUMMER INK , rustend Predikaut n
Dordrecht. Ilde Deel. Waarbil gevoegd desze0
Bedenkingen , over het bidden van den Heere ye tur in
Gethftmane , en de door hem, onder eede , afgelegde be•
lijdenis voor het Gerigt. Te Dordrecht , bij P. van
Braun. 1808. in gr. 8 vo. 324 131.
jn dit tweede Deel onthaalt de rustende Predikant
RUMMER INK zijne Lezers , behalve op de in den
titel vermelde 13edenkingen, op ant Leerredenen over
de volgende Bijbeitekflen: (1, a.) LXXXIX: x6.
(3) Pf. LXXXIX: x7. (4) PI: LXXXIX: 18, 19.
12. (6) yef. VIII: 1 3 . (7) Pf. XVIII:
(5) Eph.
a. (8) t Petr. V: io, x Zij zijn alien in denzelfden
ouderwetsch -gemoedelijken trant vervaardigd, als de
voorgaande. Gegronde Ilijbelkennis zal men er niet
uit halen, en even weinig voedfel daarin vinden voor
een onbevooroordeeld nadenkenden geest over den waren card en de geheele (trekking der Goddelijke Bijbelleer , om ons ware levenswijsheid en als 't ware een
hemel op aarde to bezorgen.
Als men onze Christenen, als lets , dat buiten tegenfpraak is, leert , dat door ha yolk, yea het geklank
kent , de onderdanen van 't geestelijk Koningrijk van
den Mesfias , 't welk door alle tijden }teen, ook voor
de komst van Jezus in de wereld, plants had, verflaan worden, die bier genoemd worden een yolk, dat
't geklank kent , als de item van het heilrijk gvangelie,
door de levendigmakende genade van den H. Geest,
kennende ; dat de zinnebeeldige voorftelling van 't
Evangelie, onder de benaming van 't geklank, ons ander andere 't zelve doet voorkomen, als zijnde van
hemelfchen oorfprong, terwill de inftelling der trompetA5

?%1. it LT LIME RINK, LIERAIDENENT.

retten, waarvan het beeld genomen is, van God her.
totrittig was; en dat het kostbaar maakfel dier trompetten ( zijnde dezelven van zilver,, van digs werk)
ons erinnert de kostelijkheid , de zuivere fchoonheid.
-en•dierbaarheid van .het Evangelie ; — als men hun be.duidt , dat 't gebed van Jezus in Gethfemane: laat dews drinkbeker, indien 't mogelijk is, voorbijgezan, enz.
ontwijfelbaar eene ftellige abidding bevat van 't geheele volgende lijden , niettegenflaande de Verlosfer zeker wilt, dat dit niet mogt achterblijven, en dat evenwel dit gebed door God verhoord is , door iets anders
mamelijk, dan 't eigenlijk gevraagde, daar te ttelien, en
wel- door hem een Engel uit den hemel toe te zenden,
die, hem verfterkte, hem van 's Vaders wege verzekerende , dat die in 't werk, waartoe hij zich biddende daarftelde ,, een welgevallen had, en dat die drinkbeker nice
kon weggenomen worden; —als men onze Christenen , op
zulke en dergelijke wijze , den Bijbel, tot bevordering
van nuttige flichting , leert lezen en uitleggen , wat
kunnen zij zich dan Wet al laten in de hand floppen
••••••■••••■

Eenige Vragen over den Godsdienst. Te Leeuwarden , bij
5„ W. Brouwer.. i8o8. In Rh 8vo. 1P- en 35 Bl.
Het eenvoudig Onderwijs in den Godsdienst meer gemak•
kelijk gemaakt. XIV en 145 hi.
Eenige Vragen over den Godsdienst , voor meer • gevorderden. VIII en 36 hi.
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ederoin drie Leerboekjes van den achtingwaardigen mtiNK , die , eeninaal begonnen hebbende
de vrunten van zijnen arbeid in dezen in 't licht te geven , heeds voortgaat met aan dezelven meer volkomen.
held te geven , waartoe hij ook, 't fterk vertier
van zijne daartoe behoorende wetjes , en 't nuttig gebruik, dat zeer velen er van maken, niet weinig wordt
2angemoedigd. Van 't groote Leerboek, Handleiding
yoor mijne Leerlingen, wordt reeds de vijfde druk uitgegeven; van 't Eenvoudig Onderwijs , de elide; van 't
zelfde , met eenige Bljbelplaatfen verrneerderd , de zeyen-
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wende ; van 't Eenvoadig Onderxijs verkort , de veerrien de.
j. Met 't hoogite rent befchow,vt de Eerw. Kerkleeraar .'t opgeven van eenige vragen als zeer noodzakelijk,
bij 't gebruik van zijne andere leerboekjes. Door alleen
de opgegevene les , uit vragen en antwoorden beilaande , iii 't geheugen te prenten , gewent men zich inet
geioeg tot eigen nadenking, en is ook de oefening van
't geheugen minder gemakkelijk en vruchtbaar. Reeds
fang had hij de gewoonte , zulke vragen voor zijne
leerlingen op te ftellen , die hij ook meer dan eens heeft
veranderd , en nu, tot bevorderingl van derzelver meer
gemakkelijk gebruik , mede in druk geeft. Blinn alle
deze vragen kan men in het leerboekje , of de Handleiding voor mijne Leerlingen , beantwoord vinden. VoOr
eerstbeginnende of eenvoudige leerlitigen zijri deze vragen minder gefchikt. Zulke kunnen, near het oordeel
van den Opiteller , beter onderrigt bekomen door het
hierbij uitgegeven werkje: Het eenvoudig Onderwijs in des
Godsdienst meer gemakkelijk gemaakt.
a. In het Voorberigt geeft de Eerw. BRINK te kennew,
dat hij , door de bijgevoegde uitgave van dit boekje,
heeft willen voldoen aan 't verlangen van fommigen zijner Medebroeders, die wel eens geklaagd hebben, dat
het hun moeijelijk viel , aan menfchen van minder
kunde en oordeel gedurig te heduiden ; waar zij, in de
Handleiding voor mijne Leerlingen , konden vinden , hetgeen ter opheldering der antwoorden dienen kan , en
hem daarom verzochten hierin voor zulken eenige
verandering te maken. Zulkert kunnen nu terftond hier
jets vinden , 't geen ter nadere toelicliting noodig is.
Ook fommige Onderwijzers heeft hij daardoor ge..
tracht nog meer behulpzaam te zijn , die nu altijd ook
jets bij de hand hebben, waarmede zij de gegevene antwoorden in de kleine leerboekjes kunnen ophelderen en
uitbreiden. En deze gelegenheid neemt de vertlandige
Leeraar waar , om zijne jongere Medebroeders eenige
gepaste aanmerkingen en raadgevingen over de keuze
van gefchikte leerboeken , en de beste wijze, om die
ingevoerd te krijgen, mede te deelen , die den man van
veeljarige oefening en ondervinding kenmerken, en alle
oplettendheid verdienen.
3.. Deze Vragen ziln gefchikt voor zulken, die meer
de
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de za,ken kunnen doordenken , en reeds het vorige on•
derrigt genoten hebben. Men vindt eenigen van deze
vragen , in de Handleiding year mijne Leerlingen,
bcap twoord. De Onderwijzer dient dan aan hun, die,
tijd en lust hebben tot verder onderzoek , andere hulpmiddelen aan de hand te geven. Wie leest niet met genoegen , 't Been er de Leeraar bijvoegt : „ Ilc heb mij,
bij 't opftellen van deze vragen , oak vooral toegelegd ,
otn mij bij zulke waarheden te bepalen , welke invloed
molten op ons hart en wandel. Ik word hoe Langer hoe
latecove rtui gd, dakt dit de voorname zaak zij, wanneer
men Artcleren in de godsdienst-leer onderwijst, en dat
nth dezelve moet zuiveren van alles , dat dear, op geene
betrekking heeft. Ik verheug mij, dat men dit van tijd
tot tijd niet Aileen toeftemt , maar er •zich ook vooral op
toelegt, ow zoo en niet enders te leeren , en vele dingen
hat varen, welke hierop geene betrekking hebben. floe
neer wij ons hierop toeleggen , des te nader zullen wij
/roman aan het.pitmuntend onderwijs van onzen grooten
Meester: de oude en , beproefde leer van Jezus Ohristus
zel hugs dien weg meet in hare fchoonheid gekend en
beleden worden, en wenfchelijke bijvoegfelen zullen van
zelf vervallen. Gave God, dat dit maar tot ftand kwame, en dat velen niet flechts met tinnnen mond , wear
met hue hart en wandel , Jeans els 'unwell }leer enZalig-

maker eerbiedigdep 1 "

In (lien geest werkt de Eerweardige BRINK flit voort ,
en wij ,voor ons zijn ten fterkfte overtuigd, dat hij er
eel], wijduitgeltrekt nut door flicht, waarvan wij hopen en
vetewaehten dat nog volgend geflachten de heilrijke
vyuchten zullen plukken.
't Lust ons niet, bij de aankondiging van zoodanige
wexicjos., eenige aanwijzing te doen van deze of gene gebreken, die zoo wel deze als enders Leerboeken van den
Sarilver , near ons inzien , nog fteeds hebben. Wij
raden Iiever alien, die met den waardigen man eenigzins
bekend zijn , indien zij er die ook in mogten meenen onto
ciekt te hebben, en dan. oordeelen , dat deze, in voi.
pude Liftmen nog wet te, verhelpen waren , bier.
9vor dim Sohriiver, onderhands hunne aantnerkingen mede
t deeleu. Like ttgenwerkimg, hoe Bering ook, van 't
allezins wenfchelijk gebruik van zulke gepaste boekjes
oven andere , die nog Reeds door onkunde en vooroordeel
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deel bijval vinden , is in ons orrg of to keuren, en moet
deswegens , naar ons gevoel , niet bevorderd worden
door openbare ten toonftelling van deze en die gebreken;
hetwelk derzelver verfpreiding en veelvuldig allernuttigs;
gebruik zou kunnen in den weg than.

Verhandeling ever de Crattp, door J. C. DES EssAmrz
Lid van het Franfche Inftitant, Doctor en Regent, enz.
Uit het Franseh vertaald , door F. j. VAN MAANEN Stads Med. Dolt. in den Haag , Le&or in de
Seltei- en Art lenijrne:igkunde , enz. In den Haag, lrij de
Gebroeders van Cleef. i8o8. In gr. avo. 126 81.
C edert een gernimen tijd heeft men weer bijzonder over
ki de Croup gefchreven en gefproken , waartoe in Frankrijk de uitfchrijving van eene Prijsvraag omtrent deze
gevaarvolle ziekte zeer veel aanleiding heeft gegeven.
De thans voor ons liggende Verhandeling is echter NWT
die uitfchrijving, in de Clasfis der Wis- en Natuurkundige Wetenfchappen van het Inftituut , voorgelezen.
Dezelve verdient , wat de behandeling en uiteenzetting
van des Schrijvers gedachten en gevoelens aangaat , alien lof, en was ongetwijfeld om hare belangrijkheid eene
overzetting in onze tale waardig , welke dan ook, op
order van Z. M. den Koning, aan een' Man werd toevertrouwd , die daaraan behoorlijk voldaan heeft, ea
deswegens onzen dank verdient.
Zij onderzoekt , in zeven afdeelingen, de uitwerkre.
len , zitplaats , oorzaken, bepaling, diagnofis , prognofis en behandeling der Croup ; terwijl eenige waarne.
gningen , ter opheidering en nadere bevestiging van de
kennis en genezing dezer ziekte daarop volgen , en earn
aanhangfel, ter flaving van des Schriivers gevoelen, dat
de ontfieking wezenlijk niet aan de Croup eigen zij , en
dat deze ziekte onder de engborftigheden, en wel onder
de flijmachtige , moet gerangfchikt worden , dezelve
befluit.
Wij zeiden reeds, dat deze Verhandeling, wat de beliandeling en uiteenzetting van des Schrijvers gedachtea
en gevoelens aanging , alien lof verdiende ; dan
inoeten daarbij voegen , dat er evenwel op dezelve
wat salt ant to merken. Het is waar, dat vele aantia-
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linen, van vroegere en latere Schrijvers, dat menigvut.
dige waarnemingen , dat de opgave.van de even tairijke
gevoelens der geneeswijze , ter verklaring en bekracbtiging fan zoodanig ontletwerp , op zichzeive weinig
doen voor den Arts, die genezen .wil, en voor Ouders ,
die hunne kinderen verlangen genezen te zien , en nizob
die voortbrengfelen van geleerdheid in dit opzigt weinig
voordeel zullen aanbrengen; maar de Arts, een man van
fludie zijnde , wit toeh gaarne zoodanig onderwerp .geItaafd zien met alies , Wat eene zorgvuldige waarneming
Van ' bekwame en in ondervinding grijs gewordene mannen , om 't even van *elk tijdperk , heeft aan de 'hand
gegeven , wikt , oordeelt en vergelijkt dezelve met dig van
anderen , en toetst alies aan het gezond verftand en de
ervaring. ' Deze Verhandeling nit dit oogpunt befchouwende , kunnen wij den Schrijver van onvolledigheid
en eenzijdigheid niet vrijpleiten ; er nevens voegende-,
dat hij zich nog verdienftelijker zott gemaakt hebben,
indien hij datgene , hetwelk' hij gevoelde dat men hem
20U kunnen vragen en tegenwerpen , (blijkens zijne Voorrede , bl. VI en VII.) meer opzettelijk hadde aangevoerd.
Wij mogen dan , in de eerie plaats , den Schrijver
vragen, of hij ons , met deze zijne Verliandeling over dd
Croup, eene nieuwe, weirtig bekende , moeijelijk te Onderfcheiden of verkeerd behandelde ziekte heeft *Men
ten kennen ? De kundige Vertaler zelf fehijnt de regt..
matigheid dezer vrage gevnerd hebben, daar hi; al aanftonds , op de eerfte bladzijde , in eene noot , verklaart
dat de naam van Croup reeds federt lang bekend , en zij
under den naam eener bijzondere keelziekte befehreyen was ; ja de Schrijver zelf geeft ctaarvan , in zijud
aanteekening op hl. 14, wel een' wenk ; maar Ree. had
echter dit punt gaarne meer opzettelijk behandeld gezien.
Was , vragen wij in de twecdc plants , de kennis van
deze ziekte zoo gebrekkig , de behandeling of geneeswijze zoo verkeerd, dat dezelve niet naauwkeurig verdiende opgegeven of aangewezen te worden?' Dwaaldea
onze vroegere waarnemers aangaande de eigenlijke oor.
Zaak , die zij veelal in de ontfteking ftelden , zoo in 't
oogloopencle , dat de overweging niet eenige opzettelijke
behandeling verdiende? Intusfchen meenen wij, na eene
onpartijdigeen naanwkeurige vergelijking der fchriften van.
eene4
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tenen HOME, GHISIUS en MICHAeL/S, te mogen befluiten,
dat dc Ons hier belchrevene ziekte gcene andere is, dart
die Croup , welke bij den laatfien Schrijver in 't bilzonder onder den naam van Angina Membranacea ,
polypol , voorkomt. Wij hadden ctus gewenscht
dat de Schrijver daarvoor rondelijk ware uitgekou
rnen, en van dit voortreffelijk werk hadde gebruik gemaakt ; te meer, daar zijne befchrijving van hare zit:
plaats , hare uitwerkende oorzaken, in eene verdikking
van het in de kliertjes van de luehtpijp en de luchtbuizen afr
gelcheiden vocht, volmaakt overeenkomt met die, welke
bij den reeds genoemden gevonden words. — Als vocir•
ftander van de bepaling der Croup als geene weienlijite
ontttekingsziekte, zal welligt de Schrijver geoordeeld
worden meer van zijne voorgangers te verfchillen;
blijkbaar ttrijdt hij ijverig voor de ontkenning van de
ontiteking. Intusfcben komt het ons voor, dat hij ook
daarin zoo zeer van zijne voorgangers niet verfchilt;
offchoon ook de Vertaler, in zijne noot op hi. 27, het
tegendeel fchijnt te beweren. Doorleest men met oplettendheict de reeds genoemcle gefchriften , men za?
daarin ten klaarfte opgeteekend vinclen , dat zij, bij de
befchouwing der Iiiken , bij vele geene fporen Van Ontfieking gevonden hebben; offchoon bij andere het tegenovergeftelde plaats had. Duidelijk zegt
Trachea fub larynge ad extrema risque bronchia modo ab omni
inflammationis nota immunis deprehenditur (*); de lOngeit
tevens bij vele gezond gevonden hebbende. Quitrent
de zitplaats der Croup zeggen zij, dat deze in de luchfpijp en luchtbuizen moet igezocht worden'; verkiarerrde , dat zij nu eens van een' ondlekingachtigen , dart
weder van een' zinkingachtigen aard was; er zeer verftanclig hijvoegende , dat hare natuur verfchilde , naar
mate van de ligchaamsgeflalte, den ouderdom , het jaargetijde en de beerfchende ziektegelteldheid. Zij Mogen over 't algemeen geneigd zijn de Croup als ontftekingsziekte te befchouwen , maar wilden hun gevoe.
pen niet aigemeen in alle gevallen doen gelden. Evert
zoo bedachtzaarn hadden wij onzen gewenscht,
te meer , daar zijne gronden voor bet ontkennen der ontlicking niet van de fterkite zijn ; ook hij zelf fchijnt de
()
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moeijelijkheid gevoeld te hebben , orn zijn gevoelen algemeen toepasfelijk te waken , daar hij, biadz. 69, over
de bloedontlasting fprekende, -zich dus uitlaat: „
dien de Croup met een' ontftekingachtigen ftaat verbonden is, dan lijdt het geen twijfel of men moet tot
de aderlating zijne, toevlugt nemen."
91
Ons beftek gedoogt niet, verder uit te weiden ; offchoon aangaande de flelling des Schrijvers , dat de
koorts met de Croup niet zou vergezeld gaan , enz. een
en ander zou zijn aan te merken. Wat nu de Geneeswijze betreft, deze rust grootendeels op de uitwerping
der verdikte eiwitltoffe , gereed om de luchtpijp toe te
liuiten, en bepaalt zich tot hare uitdrijving of terugbrenging tot hare natuurlijke vloeibaarheid , tot het
volvoeren daarvan de braakmiddelen aanprijzende, welke wij, voorzigtiglijk toegediend gaarne met den Schrijver aanbevelen , geloovende dat deze, in vele opzigten,
ter genezing weer dan de aderlating zullen te weeg brengen; men make flechts deze behandeling niet alga:teen ; — omflandigheden , de toefland der pols , en meetandere kenteekenen , moeten de handelwijze van den
Arts wijzigen.
Ondanks onze gemaakte bedenkingen , herhalen wij
onze aanprijzing van deze, den onderzoekenden geest
opwekkende, Verhandeling.
De Schrijver heeft achter dezelve, omtrent eene foort
Van hoest, welke men Croup noemt , een onderrigt gevoegd , bij wijze van vragen en antwoorden, en
Voorzeker met het beste oogmerk , om nuttig te zijn;
dan, naar ons gevoelen , ware het veiliger geweest,
dit, weg te laten. Wij zijn geene voorftanders van deze en foortgelijke geneeskundige vtaagboekjes, en kunA
nen het nut daarvan niet inzien. Zij geven meermalen
aanleiding tot eene te trage raadpleging met eenen
kwamen Geneesheer , bevorderende daardoor ongevoelig de kwakzalverij; terwiji wij vooral in alle die zielt-,
ten, tot wier kenmerken de hoest bij uitiluiting behoort,
een geoefend geneeskundig oordael noodzakelijk achten,
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Reis in het Noordoostelijke Siberie , en op de I7szee en den
Noordoostelijken Oceaan, door GAWRILA SARYTSCHEW,
,Rus-Keizerlijk Generaal-Majoor ter Zee; uit de Hoogduitfche vertaling van J. II. BUSSE overgezet door N.
MESSCHAEKT. In Twee Deelen. Ifie Deel. 7'e Am.
flerdam, bij J. Mart. 18o8. In gr. 8ro. 190 Bk.
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het ontvarigen van het Eerfte Dee' dezes Werts
herinnerden wij ons aan een Stuk , in den jare 1783
te Loden uitgege.ven , onder den Titel: A comparative
view of the Rusfian Discoveries with thole made by Captains
COOK and CLI RKE, and a fketch of what remains to be
ascertained by tutuYe Navigators ; by WILLIAM COXE
M. F. R. S. &c. Dit met veel oordeels opgeitelde
Stuk einligde met de aanduiding van de Reis naar deze
Noordlche Gewesten , door Keizerin CATHARINA opd
gedragen aan Kapitein BILLINGS , een Engelsch Zeeoflicier in Rusfifchen dienst , die Kapitein cJoie verge,
7.0de op diens laatiten togt naar den Stillen Oceaan.
Nu en dan vermeldden de Nieuwspapieren it een en ander van deze Reize, doch een geheet daarvan herinnerea
wij ens niet ontrnoet te hebben, Wij narnen this gretig
ter hand de lezing van het voor ons iiggend Werk, al$
gefchikt can ons de beste en riaanwkeurigite berigten te
fehenken van dit gedeelte onzes Aardbols , en der Aardrijkskunde toe te lichten. Wij vonden ons in onze verwachting niet te leuraefteld , en vcrpligt, onze Lezers
met hetzelve bekend te maken.
Om de IJszee en den Noordoostelijken Oceaan te onderzoeken , is geen Rijk gelegener , dan Rusland : het
heeft ook niet ontbroken aan plans te dien opzigte; dart
vele onuitvoerlijke werden gemaakt in het geruste kabinet, tienduizend warren van de plaats , waar zij zou.
den moeten uitgevoerd warden. Van het groot aantal ondernemingen , door Rusland te dien aanzien gedaan, is
die, volgens het ontwerp van Keizer PETER DEN G4.00.
TEN duslange de gewigtip.-,fte gebleven. 's Schriivers
Voorrede geeft verflag van de vervolgens gedane ,Ontdekkingstogten , en reden van derzelver gebrekkigheid en
mislukking. Verfchuldigde eere geeft de Schrijyer
aan de kennis , aan de kloekmoedigheid en volharding
van Kapitein coon ; dan melds tevens de oorzaken
MUT. 1809. NO.
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SARYTSCl/E4Vwaarom hij het aangevangen werk heeft moeten Mbar

en waarom hij zich met onvolledige opgaven heeft
moeten vergenoegen.
De Schrijver, SARYTSCHSW, is , volgens het berigt
des Haogduitfchen Vertalers, in het Keizerlijke Cadetten.
corps opgevoed ; naderhand kreeg hij, als Zee=officier,,
in het gevolg van Keizerin OATHARINA, gedurende haren
vermaarden togt op de Wolga, gelegenheid orb proeven te
geven van zijne kundigheden, en werd, ingevoige daarvan , tot Begeleider van Kapitein BILLINGS verkozen. De
reis ving ten jare 1785 aan , en duurde omtrent actrt ja.
ren. Gedurende Bien tijd Wield hij een naauwkeurig
dagboek , waarin hij alles aanteekende, wat hem !perk..
waardigs bejegende, zonder er eens aan te denken,
het in 't vervoig openlijk bekend te =ken , dewiji,"
dus drukt hij zlch uit , „ ik gevoelde dat mij de poop.
bereidende bekwaamheden tot eenen Schrijver ontbrstken , en het derhalve voor vergeeffche moeite hieid, het
te willen worden." Op Iterke aanmaning arbeidde hij
er aan, vond bemoediging, en uitlandigheid was oor-,
zaak, dot hij het niet voor het jaar i8or kon voltooijen,
wanneer zijne Keizerlijke Majefteit . den druk- van het
Pagboek en de Kaarten gebood.
De Schrijvcr erkent, dat zijn Werk, ten aanziene vas
Itijl en.voordragt, aismede van natuurkundige
kingen, zekerlijk gebrekkig is: deze op te maken, wag
Bens anders zaak , en hij geeft ons hope , dat wij des
niet verttoken zuilen blijven ; doch hij durft verzekerert,
dat de waarnemingen, die den Zeevarenden nuttig kum;
nen worden , met de grootfte naauwkeurigheid gedaatt
efi Omftandig befchreven zijn. — De liitvoerige ett
fchoone Kaart, voor aan in dit Werk gevoegd oivaar meat
de fcheepstogten ook op aangeWezen vindt, kan daarvan ter oogfehijnlijke proeve verftrekken. In 't flet zij.
tier Voorrede mogt hij te regt fchrijven: • „ Den Zee.
varenden hoopte ik met de nitgave van deze Reis lett
nuttigs, het algemeen iets aangenaams te leveren. 01'1'4
dertusieben heb it het voorbeeld derzulken Met nageVolgd , die- hunne verhalen met aanlokkelijke, buiteni
gewone en ontierhoudende gevallen opfchikken , welke
maar, eon eenig gebrek hebben , dat zij niet Ikatz,*
zijn. — Niet dan waarheid te fchrilven , had ik tent
crogmerk , en fchreef daasona alleen gebeurde taken id
Dlijd
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tnijn 'Dag-bock op , mij flechts veroorlovende hier en
Haar eenige aanmerkingen in te vlechten."
De uitvoerige Ukafe van Keizefin cATHARINA , en de
termelding der Officieren , tot dezen Togt beftemd, en
Iran de Manfehappen, maakt de eerfle ilfdeeling uit. Van
de toerusting tot den Togt gewaagt de tweede
ling , en bijzonder van '6 Schrijvers zending naar
kutsk en Yakutsk, om de eerfte voorbereidfelen tot den
Togt te bczorgen. — De geestbezwering Bens yakutifchen Schamans is zeer lezenswaardig ; de befchrijving
der 7akuten kort , maar voldoende. „ Er zijn," merkt
hij (`. 1), „ niet weinig yakuten , die het Christelijk
hoof hebben aangenomen ; doch meerendeels zijn het
arme lieden , die zich misichien flechts hebben laten doo.
pen, om eenige jaren van het hoofdgeld vrij te blijven:
den rijken gevalt het niet , dat het Christelijk geloof
verbiedt twee vrouwen te hebben , en in de vastest
vleesch , boter en melk, maar voorai paardenvleesch td
eten, welt laatIte zij voor het fmakelijkIte geregt houden
dat ergens in de wereld te vinden is , zoo dat zij ditt.;
*rips zeggen. dat , zoo de Rusfen het maar Bens ter dege
proefden , zij teen rundvieesch meer zouden willen eten:
Net vet van paarden en koeijen eten zij zonder eenige
toefpijs met grooten fmaak en meestal raauw; inSgelijks
vinden zij gtooten fmaak in het drinker van geftnolten
toter, hetwelk zij houden voor een voortreffelijk genees.
ntlddel tegen verfcheidene ziekten, en daarom aan dege.
nen , die daaraan krank tiggen , te drinker geven. Ont
een fehreijenden zuigeling te , geven zij hem een
lank raauw rundervet oni nit te zuigen. In den zOmeri
wanneer hunne psarden jongen werpen , maken zij van
de mat bun Ktintyi, even zoo als de ractaren: des wintern drinker zij, in plaats daarvan , Ugrian, zijnde eat
gemengde drank van znre meik , veriche borer en 'waOlt
ter , die ziei in de daad ook wel laat drinker
antes genoegzaam , dat hijna alle hunne fpijzen nit
ievenstiddeten bettaan, die ons (Griekfchen) Christenen
verboden zijn ; ondertusfchen Itaan ooze Priesters er
dat de gedoopte jxakuten al her door de wet Ver.
fterkop,
bodene verrailden en de vasten houden ; Maar de wijl zij
noch koren , noch vruchten, noch visch hebben , vvordt
het hun bijkans onmo gelijk , dit voorfchrift na re ko•
men. De oorzaak derhalve , waarom zoo veel yakuieli
zich niet Izeti doopen, komt uit de mlag Von "
13
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SARYTSCHEW
In de derde Afdeeling vinden 't vertrek yrs
Ornekon naar Ochotsk met gezadelde Rendieren , zees'
lastig in 't berijden. flier treffen wij eerie berchrijving
an van de Tunguzen , die zoo wel des winters als in
den zomer een zwervend herdersleven. lciden. Dezet
buishouding wordt niet onaardig befchreven. — ;Voopts,
kwamen zij bij de Vfrettunguzen, dus genoemd, omdat
zij, bij gebrek aan Rendieren , in den zomer te voet
moeten gaan ; maar des winters fpannen zij Floridan voor
bonne Narten. Zij wonen in Aardjurten, doch zijn
voorts in niets van de Rendiertunguzen on.derfcheiden.
Van hier zette men de reis met Honden in Narten voort.
Hoogst zonderling is deze wijze van reizen, bier befchreven. — Hij kwam te Ochotsk, welke handelplaats en handel de Reiziger ontvouwt. Noch gefchikte fchepen nosh bouwItoffe tot dezelve trof hij daar
aan. Een moeijelijke togt in 't land om fcheepstimmerhout te zoeken, beloofde in. 't eerst weinig goods;
dan eindelijk trof hij zoo veel gefchikt bout aan ,
dat er voor twee vaartuig-en genoeg was ; doch het ontbrak aan manfchap, gefchikt mn te gaan bakken , zoo
zeer waren zij door eerie armoedige levenswijze verzwakt. De vischtijd kwam, met dezen overvloed, en
het y olk kreeg krachten. Niet dan met verwondering zal
men hier lezen de verfcheidenheid en veelheid der Vischfoorten, die van April tot September zich:daar opdoet,
ten voedfel van Menfchen en Honden client , als ook.
ter verzendinge. — Genoeg , dat wij dit alleen affchrijy en : „ In het laatfte van Augustus en het begin vanSeptember , als de Visch afiergrootst is , vangt men
hem, om zoo te. zeggen , niet meer : maar dan neetut
ten hem flecbts met de hand uit de rivier, als uit eent
vat, en werpt hem in daartoe gemaakte kuilen , waar
hij dan bederft , verrot en geheel uit elkander loopy.
Deze fpijs behoort den Honden toe; maar ondertusfchen
eet menig een ander dezelve ook wet.. De Kanyehatkadalen voor bun deel houden deze fpijs voor eene der beste
en frnakelijkfte„ offchoon de geur derzelve indedaad niet
hefelijk en zoo fterk is , dat men het op een paar werifen afftands kan merken, als er zulk een kuil wordt ge,
opend. Omtrent het einde van September, of als de
eerfte vorst invalt, last men de vischfoorten, die dan
invallen , bevriezen , en legt dezelve op hoopen,
—
ars voorraad tot den winter bewaard te
Der
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Der Inboorlingen Visch- , alsmede hunne zonderlinge
Vogel-vangst, vinden wij bier vermeld.
Op de komst van den Beer str-Loros te Ochotsk werd
de Schrijver naar de rivier Kolyma gezonden. Deze
reis , met de verrigtingen aldaar , maakt de vierde Afdeeling uit , waarin men de bezochte Volken of dun
gezaaide menfchenhoopen befchreven vindt, met vele
opmerkenswaardige bijzonderheden , te veel om hier
op te noemen. In de vesting (Oftrog) Werchne-Kolymsk ,
waar zij twee fchepen bouwden, klom in januarij 1787
de koude tot 43 Graden (volgens REAUMUR). „ Zij
werd ," fchrijft hij, „ zoo nijpend , dat de ademhaling
zelfs moeijelijk werd, en het uitgewafetnde vocht terftond in ijsdeeltjes veranderde , die door het tegen elkander wrijven een gettadig geritfel deden hooren. De
werking der zon was toen ten uiterfte gering, aithans
kon zij de lucht volftrekt niet verwarinen; zij kwant
llechts op den middag , en voor een zeer korten tijd,
even boven den gezigteinder, en hare ftralen vielen zeer
fchuins. Het is opmerkelijk , dat bij de hevigfte koude
bier altijd eene volkomene ftilte heerscht : zoo dra de
wind zich weder een weinig verheft , daalt de koude.
Met kwik gevulde Thermometers waren hier volltrektniet
te gebruiken : want bet zuiverfte kwik bevriest bij
.eene koude van 33 Graden , en verandert dan in een
vast ligchaam: wij bedienden ons Ilechts van Thermome.
ters met geestrijke vochten."
Behalve de felie koude hadden zij, uit gebrek van
voorzorge, met fchaarschheid van eetwaren en fcheurbuik te worftelen. Met dat al zetten zij den ("cheepsbouw voort en een tweede op ftapel. De Schrijver is
verre van zich voor een fcheepsbouwkundige uit te ge•
yen; vele gedeelten kostten hun verbazende moeite.
Met de gebouwde Vaartuigen , te water geloopen en
tot de reis toegerust, voeren zij de Kolyma af. Dit be.
drijf en de reis op de rivieren maakt de vijfde dfdeeling
welke zeer veel merkwaardigs biedt, de komst aan
de lYszee vermeldt , en de worftelingen met het ijs.
De verdere reisontmoetingen vullen de zesde
ling. In 't einde deden de dikke nevels, de ondoortlringbare en fchipbreuk dreigende ijsfchotfen de Reizigers belluiten om terug te keeren ; te meer,, daar de
beklommen rots Baronow oost- en noordwaarts niets
ket zien, dan eene groote ijsvlakte, zonder eenige optB3
Wing,
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Wing. Op een nitflapje landwaarts in ontmoetten onsets
Reiziger volcheidene Stand-rendieren , dus genaamd ,
omdat gecurende den winter, als des comers, nabij
zee blijven , en zich ook niet vereenigen met de Rdn.
dieren, die in den zorner bier nit de bosfchen aankomen , en die op hunne beurt elkander hier ook niet verlaten , maar altijd bijeen blijven. Ten opzigte van de
wilde Rendieren had hij voorheen eene waarneming medegedeeld , frier op nederkomende, dat zij op 't einde
van Mei in groote kudden nit de bosfchen naar de zeekusten ijien , waarfchijrilijk om de groote menigte muggen te ontvlieden. in den herfst op hunnen terugto,gt
kunnen zij het overtrekken van twee rivieren niet vermijr
den. De Kozakken in die landftreek, alsmede de Yuka7
Biers, de lievelingsplaatfen dezer Rendieren kennende,
komen daar dan in hunne kanen op af, en fteken eene
groote menigte in bet water dood, zoo dat 66n mensch
op ddnen dag, dikwerf meet dan 60 afmaakt. Hij voegt
er deze waarneming nevens: „ Men met weten, dat
de Rendieren niet alle te gelijk in eenen hoop overzwemmen , maar -een voor een achter elkander , zoodat de
lagers niet veel moeite met hen hebben. Sleeks moeten zij tilt eenige in acht nemen, dat zij de dieren niet
manvalten , zoo lang derzelver aanvoerder nog niet aan
de andere zijde is aangeland; want zoo dra deze eenige
Iiindernis ontmoette , zou hij terug keeren, en de gebeele kucide no hem ; maar zoo dra hij de overzilde
bereikt heeft , keert er zeker geen een weder terug,maar
zij biiiven alle hunnen geleider getrouw."
De land yerkenningen , bier opgedaan, zijn veelvuldig
,en belangrijk, Het verhaal wijst nit, dat de Togtge.
nooten pogingen genoeg gedaan hebben , otn in de .17$.
'ne door te dringen; doch deze alle yruehteloos vindende, befloor BILLINGS met zijne Reisgenooten, bier de
Vaartuigen op te leggen.
De Reis van Sredne-Kolymsk naar Yakutsk beflaat de
zevende iffdeeiing. Jammer dat zij op dezen togt den
Monmouth niet gezien hebben, van welken de Inwaners
verhaelden , dat aan den zandigen Ge yer van de rivier
4lafeja het geraamte lag van een groot dier, tot op de
helft losgefpoeld, ?t welk ongeveer de grootte fcheen te
hebben van eenen Olifant; dat het zich in eene ftaande
bonding be yond , geheel onbefchadigd , en nog met zij4ite huid bedekt was, waaraan bier en daar nog, lunge hi,.
Ten
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Fen gevonden werden. Belangrijk en afwisfelende zijn de
reisontmoetingen in dezen weinig bereisden oord.
Aantialte tot een' hervatten togt hield den Schrijver en
anderen onledig.
De ewhtJie en laatfle Afdeeling van dit Deel behelst de
reisvernalen van den in 1788 hervatten togt; den geheelen winter bragten zij to Ochotsk met Scheepstimineren door.
Zoo veel hebben wij vermeld van een zeer verdienftelijk Werk. Behalve de reeds aangeprezen Kaart, is
lit Deel met een aantal Platen opgefierd , die wel alit
ziiec even belangrijk, maar alle fchoou zijn.

XALLIMACHUS Lofzangen , door

Mr.

W. BILDERDIJEC.

re Angerdam, bij P. J. Uylenbroek en J. W. Untema.
en Comp. 1808. In gr. 8vo. XVI en MO bl.
anneer ons a p esontvalt, ontvallen ons nog de
weldadige Zanggodinnen niet :" deze is 6des
Dichters troostvolle betuiging in den aanvang zijner
Voorrede , en deze bundel van verduitschte Griekfche
kunst bewijst ons de waarheid dies fpreuk , zelfs wanneer zij bij toeplOing op den Dichter letterlijk gelden
gioest.
Men kan groote Manner nanmer juist beoordeelen,
wanneer men hen of hunne daden op de gewone wijze
beoordeelt , en ook flier geldt volkomen het fpreekwoord wanneer twee verfehillende menfchen hetzelfde
doen , is het daarum niet hetzelfde. Wanneer wij van
elk ander Celle vertaling van KALLIMACHUS ontvangen
hadden, en deze vertaling kenteekenen droeg van waarlijk geest , zouden wij waarfchijnlijk ons
verflag beginnen met het beklag , waarom niet liever zoodanig Dichter een ander oorfpronkelijk ter vertaling of
navoiging had uitgekozen , daar toch zeker KaLuNtA4ip tius , ondanks menigvuldige fchoonheden en treffelijke
epirodes, door geen bevoegd beoordeelaar der voortbrengfelen van den Griekfchen Zangberg in den eerften
rang van Griekenlands Dichteren kan geplaatst worden.
Bij Gene beordeeling van BILDEnnuk , die op onderheidene tijden, en in onderfcheidene omliandigheden ,
tvt eigen nitfpanning nit Bens deze dan weder die
km.
B4
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BILDERDUK

hymne vertaalde, en op deze wijze alles, wat ons va%

dezen Dichter overig is, reeds in het Nederduitsch had
overgebragt, voor dat hij misfchien aan het vertalen van
den Kallimachus had gedacht , zou eene dergelijke beoolteeling main zijn ; terwijl daarenboven niet ligt door
iemand eene juiStere en meer oordeelkundige beoordeeling van de verdieniten des Griekfchen Dichters kan gegeven worden , dan die, Welke ons BILDERDIJK zelf,, in
kijne uitmuntende Voorrede , geeft. Wij kunnen en
moeten dus alleen bij de waardij dezer navolging flit=
than, en te dezen aanzien kunnen wij zeker niet genoeg
zeggen. Zaakkundigen weten, op wat wijze BILDERDIJK
gewoon is oude Dichters te vertalen , en wij behoeven
aus hun wel niet te herinneren, dat men ook bier aan
Beene eigenlijke vertaling te denken hebbe.
Het is waar, fommigen onzer kleingeestige beoordeelstars hebben het bier en daar gewiagd dit te berlipen,
doch ook juist daardoor getoond , dat zij , zoowel oni
pver nILDERDIJK als om over Dichtkunst tefpreken, volkomen ongefchikt waren ; gelijk men trouwens ook dan nog
de navolgingen van BILDERDIJK met verrukking lezen zat,
wanneer deze berispers en hunne yitterijen reeds lang zul.
len vergeten zijn.
Doch hoe is deze navolging? — Men leze en vergelijke , en het oordeel van elk, die lezen en vergelijken
kan, zat zeker hierop nederkomen : dat, zoo men al fomtijds KALLIMACHUS niet op de eerfte lezing herkent , zulks
alleen daaraan is toe te fchrijven , dat zijn navolger hem
verre overtroffen heett. Edo voorbeeld zij genoeg.
Schoon zeker fchildert ook KALLIMACHUS het bezoek
van DIANA bij de Cyclopen; maar nu leze men BILDERDIJK (bl. 9.8-3t) en oordeele ! Elke loffpraak zoude
Fier koud zijn (*).
Zoo Iazen wij met bijzonder genoegen de overbrenging dier kunstwoorden , die door hunne krachtige zarnenftelling de Griekfche taal ongemeen verfieren, zoo
als mAttlo cAos , sroXvidiproc, stxoyorwv fAcerwe &c., alvoedende , graangodes , reuzenrot - bedwin ger enz. Zinrijk
yooral , en bier en daar door eene betere wending veel
o3ehelderd , is het verloren Dichtftukje op het Halt
vat;
(*) Dit treffelijk flak deelden wij reeds niede in onae Lettt
r 007. 1)1. tr.

KALLIMACIIUS LOFZ ANCEN.

yan Berenice, thans alleen Uit CATULLUS Latijnfche vertaIing Alleenlijk hadden wij verlangd , dat de
fieer BILDERDIJK op alle de Zangen des Griekfchen Dichters foortgelijke aanteekeningen had medegedeeld , als
door hem op lien aan Delos ter ophelderinge gefteld zijn.
Welliet ware ook zulk eene verklaring van een en ander
Bijichrifi voor den Hollandfchen lezer van belang ge.
wees t.
Dan wij gelooven genoeg gezegd te hebben ,om to doers
opmerken , hoezeer ook dit Stuk onzen Eerften Dich.
ter waardig is; en wij eindigen dus met den hartelijken
wensch , dat een ruim vertier oak van dit Werk , hetwelk met eene uitmuntende Opdragt in verzen aan den
Beer J. VALCKENAER verrijkt is , de Uitgevers moge aanmoedigen tot de uitgave van nog meer dergelijke onadtgegevene of hier en daar verflrooide meesterflukken,
Cedichten van II. TOLLENS CZ. Ille Deel. In den Hage,
bij Immerzeel en Comp. 18°8. In gr. 8vo. 192 BA
ie zijt gij , door geen grens te perkea,
W
Verheven geest! onftoflijk beeld I
Vat zijt ge en wat uw wonderwerken ,
Dichtkunst, echte godenteett!
Van waar die ongepeilde krachten,
Die uit een' vuurflroom van gedachten
Zich (torten op 't ontroerd getnoed;
Van waar, in 't ongevraagd ontwellen,
Die drift, die 't hart doet hooger zwellen,
to ombruist door 't ontfloken bloed?
Dar zijn er, wier ontvlamde pennen
Dat y our doen vonklen nit hun lied;
Daar zijn er, die hare almagt kennen ,
Maar , die haar fchetfen, zijn er niet:
Die drift, door grens noch pool te fluiten,
Stiigt omvang en begrip te buiten,
En hoeft geen ftandpunt tot haar fehoor;
7.ij zweeft, op noolt gekorte vleuglen,
Ten fpnt van wetten en van teuglen,
' t Heelal en 't ongefchaapne door,

Dus begint de Heer TOLLENS zijne Ode aan de Dickkan:s , en hij • die hare kracht alzoo gevoelt ,
5

ZOE.

a6

TOLLENS, CZ.

met woorden , barer waardig, kan uitdrukken ,
boort te regt onder Apollo's echte Zonen geteld te worden. Het is toch niet de maat, en nog veel minder het
rijinwoord , dat den dagelijkfchen fpreek- of fchrijf-trant
tot dichtfluk verheft: peen, het zijn de gedachten zelwe , op de krachtigfte wijze voorgefteld; het is de mnzibale Mon, die de zinnen boeit ; het is de kracht der verbedding en genie, Welke het gekozen onderwerp tot eett
iconst•tafereel vormt, om de waarheid aanichouwelijker
to rnaken , en het fympathetisch gevoel met alien 111100■
bitten invloed te doen werken.
Recenfent ontveinst geenszins , dat hij dezen bun.
del van Gedichten met cep gunftig vooroordeel iu handen
slam. De dichterlijke verdienften van den Heer TOLLEITS
Waren bij hem reeds van elders zoo zees erkend, dat hij
Zig 4 nimtner konde voorftellen, in de . gewrocbten van
dezen kiefchen Zanger, vooral wanneer zij door openbare uitgave aan het algemeene oordeel onderworpen
werden , iets onachterlijks re zullen vinden , der heilip
kiinst onwaardig. Mau , hoe gaarne betaalt de RecenCent alhier den tol aan deze verdienffen, met de openlijke erkentenis , dat deze verzameling van gedichten
tie hooge verwachting nog heeft overtroffen Waar
hij dezelve ook opfloeg , overal vond hij eene oorfpronkelijke, ware voorffelling vol van vindinge en
kracht , met de behoorlijke warmte, voortreffelijk van
Hat en bruin, harmonisch te midden der menigvuldige
contrasten , rijk van beelden zonder overlading , en daar.
bij eene allezins eenvoudige, gemakkelijke en ioetvloeijende maatberijming. En hetgeen, eindelijk , de waarde
dezer kunstverzameling nog meer verheft , is de keur
van onderwerpen , waarbij het denkvermogen tot gewigtige bepeinzing aangevuurd , het hart aan de edelffe gevoelens geboeid wordt. Nu eene zweeft de Dichter in
zijne hoogere ffeer,, en vermaagfchapt zich naauw met
zijne gewijde broeders op den Helikon; dan fnaart hij
zijne lier voor den roem zijns vaderlancls , door een
tal helden tegen allerlei geweld verdedigd; nu wijdt
hij de eerbiedigtle offers aan de vriendfchap, in welker
genot hij gelukkig is en gelukkig maakt; dan blaast hij
troost in aan den lijdenden en verligt den last des levens;
nil vergadert hij de bloempjes, op hunnen tijd geplctict,
en leert wijsheid ; dan beurt bij de gevallene op en
maant haar tot beleid ; nu gispt hij den liefdeloozen boatpreZOO
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prediker en fnoert het onhedorven gevoel aan belangelooze menfchentmin. De Zang alleen, die de Verlichting
den titel heeft , behaagde den Recenfent minder. Dezelve mist lien geregelden zamenhang van denkbeelderr,
die eenheiri van doel , die zuiverheid van gewaarwordingen , Welke het onderwerp zelf eigenaardig aan de hand
geeft: het genfche tooneel is vol van fchrikbeelden eens
akeligen nachts, wear can de verbeelding zich vasthecht,
omdat zij die onder het leant uiet kan verwijderen, maar
zich tevens zoo fpoedig mogelijk losrukt , zonder het
voorwerp zelf to kunnen beminnen. Dan , de Dichter
zelf noerat het weinig sneer don eene losfe teekening en een
onvolledig opflel, en bij doze erkentenis zwijgt de kritiek.
Doch , ook daarom , had de Recenfent voOr zich zelf
verlangd, dat het niet geplaatst ware, en betuigt als nu
zijn vurig verlangen, dat de Heer TOLLENS dat zelfde onderwerp , bij gepastcr aanleiding, op nieuw en near
de kunst bearbeide ; terwijl hij alsdan zeker is , dat
het ware doel der dichtkunst, bebagen en leering, daarin niet zal gemist worden. Op enkele uitdrukkingen wil
de Recenfent, bij het genot van zoo vele fehoonheden,
niet hechten : -anderzins zoude hij, op bladz. 3 , reg. 9,
de uitdrukking: kunstmoordende eereloozen ! te Rerk keuren , dear kunlielootheid (en deze tacit wordt aldaar bedoeld) met de eerloosbeid, in den gewonen onzedelijken
zin des woords , niets gemeens heeft. Op dezelfde bledziide (reg. 4 van onderen) wordt de gouden eettw der
kunlhil te rug gewenscht onze ontfierde ,ciagen: ook
dit vonnis zoude de Recenfent , bij de hoogere vlugt
der kuntien in bet aigemeen, en der dichtkunst in 't bijzonder , niet gaarne onderfchrijven. .Ook op bl. 22,
reg. 3, 5 en 6, en bl. 24. , reg. I en 2, men keert en weert;
wen knelt en velt: men wringt, vie indringt; het kraakt
en hraakt , en rift en finijt : hoe zeer zulk een wearklank door aloud gezag mogt kunnen gewettigd worden,
tomt zij den Recenfent te gezocht en voor den toon des
heldenzangs ongepast voor, to mecr, wanneer zij zich
oo nabij elkanderen opeenhoopt. Op bl. 70 , reg. I tot
5, worth , bij Leyden's Ramp, de geest van scuwAnTz
voorgefleld als rondom waarende, door wreeden lust gepord, en zijne fihim in dieper hel nedergeflort. Behalve
het alledaagfche dozer vindinge , moet de Recenfent dezelve afkeuren omdat de uitvinding van het buskruid
terder als weldaad, ter verkortinge van de rampen des
or -

ne
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oorlogs en ter uitroeijinge der jammerlijke tweetirii.
den, te prijzen is. Op bl. 1134 leest men: 't kruipend
rupsje , moe gekropen : waarom bier kruipend en gekropen?
is er dan elders eene nips, die loopt of vliegt? — Dan
genoeg : de Recenfent mag niet meer berispen , daar hem
de fchijn zelfs van vitlust onteeren zoude , bij het senot
van een zoo. treffelijk onthaal , waarvoor hij den waardigen Zoon van Apollo den warmften dank toewijdt.
Liever befluit hij zijne weinige aanmerkingen met dat zelf.
de eenvoudig fchoone gedicht, waarin de Rups , dat
beeld der herfcheppinge , bij het Lijkje van een Kind ,
een zoo zacht vertroostend aandeel heeft.
't Kruipend Rupsje, moe gekropen ,
Mat getobt in de enge cel,
Brak zijn kluisje fladdrend open,
Klapwiekte uit zijn dorre fchel.
Zie , daar wiegr het; zie, daar zweeft het,
Logger drang en druk outvlugt;
flooger vliegt het, hooger leeft het,
Zat gefpeeld in lager lucht.
VoecIller,, droog de natte wangen,
Tuur niet op de doode pop,
Blijf niet aan zijn webien hangen:
't Vlindertje it niet weer te vangen :
s'Hemels Englen vingen 't op.

Over Proceskosten, derzelver Vergoeding , en Compenfatie ; door
A. D. WEBER, openlijk Hoogleeraar der Regtsgekeedheid aan
de Univerfitek te Rostock. En, over het Regtmatig Referveren der Proceskosten; door C. R. D. MARTIN, Advokaat te
Gottingen. Ult het Hoogduitsch en Latijn vertaald , met
eenige ilanmerkingen en een Nafchrifk vermeerderd door
H. W. TIJDEMAN Hoogleerarar in de Burgerlijke en Hedendaagfche Regtsgekerdheid aan de Unilivertest te Franeker.
Te Amflerdant, hi./ W. Brave. 1808. In gr. 8vo. 170 Bl.
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e Verhandeling van den beroemden Duitfchen Hooeeerear , A. D. WEBER , over de Proceskosten enz. verdient

2onder twijfel bij elken Regtsgeleerden bekend te zijn. Zij
is met kennis van zaken gefchreven , en draagt veelvuldige blijken van des Schrijvers gezond oordeel , fcherpzinnige uitleg.
kunde en grondige geleerdheid.
Het gevoelen van vele, waaronder zeer u;tmuntende Regtsgeleercren , bet Romeinfehe Regt zelve en de doorgaande
prak.

WEBER. EN MARTIN, OVER.

p aocEsicosTEN,

a.s■

praktijk (in vele oorden) hadden aanleiding gegeveu tot bet
al te ligtvaardiglijk compenferen der Proeeskosten. De Heer
WEBER vindt dit ligtvaardig compenferen der kosten — ea
Recenfent met hem — ten uiterfie onregtvaardig , en daartegen is zijn gefchrift voornamelijk ingerigte
De leer van den Schriver rust op de delling, dat de beta.
ling der Proceskosten , door den Triomfant aangewend, tot
welke de Succumbent veroordeeld wordt , niet moet worden
aangemerkt als eene lirsf, maar als eene fchadelooshouding van
den Triomfant. De verklaring van bet woord tonere in de
L. 79. D. de yudic. is zeer juist, en de Heer WEBER toont
aan, dat door temerarius litigator niet alleen moet verdant'
worden eenen eigenlijk kwaadwilligen , opzettelijk onregtmatig procederenden, maar dat doze benaming ook op hem
kan worden toegepast , die te vergeefs geprocedeerd heeft,
dat is: getracht heeft iets geregtelijk door te aetten, 't welk hi/

bij den uitflag niet konde verwerven , maar bij regtelijk vonnis
troest verworpen warden; terwiji ook de aanmerking van den
Heer Vertaler , dat improbus litigator niet noodzakelijk den
flelligen zin van fchuld of kwade trouw behoeft te hebben,
maar veeleer, gelijk de eigenlijke vorm des woords is, nega.
tif algemeen voor non probus (niet te regt, onregtmatig) in
de regtsge1eerde taal gebruikt worth , en hetgeen hij verder
tot fla y ing daarvan bijbreugt, den Recenfent fraai en gegrond
voorkornen.
Om den Lezer met den loop dezer voortreffelijke Verhan-.
deling bekend te maken zouden wij den geheelen Inhoud
moeten affchrijven; &lame geene ruimte hebbende, geven wij
liever , cot eene proeve van des Schrijvers voordragt en betoogtrant , een gedeelte van de a ide §. De aanteekeningen en geleergle noten moeten wij, mede uit plaatsgebrek , achterwege La ten.
„ „ War is, ten aanzien der proceskosten, regtens , wan„ „ neer de nu fuccumberende partij in dezelfde zaak reeds
„ „ een gunflig vonnis bekomen had?” " „ Velen achten,
• dat dit altijd, zonder verder onderfcheid, de compenfatie
„ der kosten uftwerken moet; wiil de fuccumbent clan, ten
aanzien van het proces en deszelfs voonzetting, her gundigst
„ vermoeden in zijn voordeel heeft. Anderen meenen , dat
,, de kosten Nam in dot geval moeten gecompanfeerd wor„ den , wanneer het vorig vonnis wegens nieuwe in de vo„ rige inflantien nog niet bijgebragte gronden veranderd is,
• Maar, wanneer zich voor her overige , uit de banderingen
,, en de hoedanigheid der zaak zelve, Been regtelijke grond
” tot compenfatie der kosteu opdoet, zie ik geheel niet in,
„ hoe een vernietigd vorig vonnis dezelve kan bewerken.
„ Door het aangewend regtsmiddel en de daarop gevolgdeo
regterlijke verandering , is limners aan het vorig vonnis
allekracht beuomen; en kat; &nom betzelve oak de over„ work'
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Wannene partij niet bevrijden van eene verPligting#.ittelke
naar regten op hem rust. Uit kracht van het volgend von=
nis, hetwelk bent veroordeelt, moer liij behandeld wor,/ den als iemand, die, door wederregtelijk procederen,, het
vorig vonnis, en even daardoor ook de fchade heeft sten-.
It
f) oorzaakt, welke zijn tegendinger aan gemaakte kosten geleden heeft. De verpligting, am dit verlies te vergoedeno
is zoo natuuttijk, dat er eene ware onregtvaardigheid
• ig,t,
f hem, die door vetkeer& voorgeven den regret ter eer,, ft-et ingantie lieeft getteten voor zich-in te nemerr, daarvan te willen antliann. Elders narze it men geheet niet,
den genen tot vergoeding der fchade te nopen , op wienS
eibch of begeerte lets gefchied
't wells tot !laded eent
35
anderen firekt waarom zal daarentegen een wecierregtelijk
vonnis, hoedanig toch het veranderd vonnis naar formeel
regt zeker is,, thij verhinderen , van mijne tegenpsrtij, wet53
zeive uitgewerkt heeft ; mijne ontfchadiging wegens
„ ke
,, de kosten te elicited? Her moge ziin, dot in des Nederrega;
tern onwetendliefd'; of apzertelijkn ontegtvaardigheid dd
• hanste_ grond deter befehadiging gelegen is; de eertte
voortinamtle oorzank derZeive is toch altoos in het prate.i
3.5 deren mijner wedetpartij, 't *elk ten lantfle als wederregea
telijk afgekeurd word y:" Na vervolgens eene gewigtige
genwerping grondig wederlegd te hebben , gnat de Seheiji;et
dus voort: „ Voorts komt het nog niet alleen danrup aan,
,; of her vorig vonnis-verandetd is op granden, welke reeds
i' roeger hi de behandeling der zank vermeld waren , dart
O wet op nieuwe gronden ? Want , indien manr her f2 ie tius
bijgebragte niet zoodanig is, dat de thans overwonne par..
„ tij zich daartegen met eene geheel onfchuldige onwetend, i- held ten gendege regtens dekken kan; en den tegendinget
niets naar regte wegens te late bewijsvoering kan te taste
• gelegd warden; clan Worth de focCumberende partij des, nietremin met regt in de proceskosten verwezen. Maar buitert
twijfel kan de trihmferende partij de beta-ling der kostene
• voorat wanneer zijn tegendinger tot dezeive onvermogend
zijn inogt, van den kwalijk oordeelenden regter zelven
fchen, wanneer deze zich aan overtreding of verwaarloo.
,; zing zijner ambtsplieten Ichuldig heeft gemankt. Doch ke:
,; is ze' rhoeijelijk, hier Mede lets tegen de Regtbanken
,; vorderen; en het moet nutuurlijk ton deze geen' geringem
„ prikkel genen otu des te onbefehroomder de grootile
„ regtvaardigheden te plegen, wanneer zelfs wet bij de boag„ fie Geregishaven de heillooze fieiregel- heerfehend
dat
,, men den Nederregrers, enkel om bun aanzien te bewareh,
„ door de vingers ziet, en aan dat verrneend fatfoen bet ei.4
„ gendom en de regten der verdrukte onderzaten optifferti
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„ fegtmatige vetfchooning ; en menig regret zOtide vett
„ voorzigtiger te werk gear. , en minder toegeven aan partij.
„ digheid en traagheid (vis inertim) wanneer hij, ih plat
1, van doze geliefkuosde bewaring ruiner achting, meet on-,
feilbaar de wettige gevolgen van zijn piigtverZuim te wadi„ ten had.”
In een Narchrift toont de Vertaler op eene beknopte wijA
ze aan, dat de compenfatie der Proceskosten zoo wel door
de leer onzet beroemdfte Schrijvers , als door de praktijk
Hij heeft , derhalve, eenen zeer nuttigtuatigd worth.
gen arbeid gedaan , met deze Verhandeling van den Heer
WEBER in het Nederduitsch over te brengen: daar et tacit
nog al eenige Regtsgeleercien in ons Land zttllett gevon-.
den worden , die met de Hoogduitfche gefchriften in hurt
yak onbekend zijn.
jammer is het flechts, dat de Heet
TUDEMAN niet vollediger de onderfcheidene regten
praktijk in dozen uit de verfchilletide gewesten dezes Lands
hebbe opgegeven, zoo als eersz desZeifs oogmerk geWeest is.
Recenfent twijfelt niet, of de Hoogleeraar zon, bijiildien hij
de aantnerkingen der aanzienlijklie Regtsgeleerden uit de verfchIllende °oaten van ons Vaderland had ingewOnnen , over
dit Ituk niet zoo t.s nzijdig gedacht, en zich geenszinr zulke
fterke uitdrukkinzen over den gang en nittlag onzer procesfen
veroorloofd hebben , als hij in het gemelde Nafchrift heeft ter
nedergefte!d. Recenfert kent Regtbanken (en de Heer
TrjutmAN is althans in de gelegenheid geweest, em dezelve
ook te leeren kennel)) bij welke de compenfatie van kosten,
al it er dan ook eenige fchijn voor de onvoldoend gekeurde
aanfpraak of derzelver verwerping, geenszins tot gewOonte is
geworden , en Regters, die de leer van den Hoogleeraat we-e
BEA, mitsgaders de gronden, waarop die leer rust, kennen,
en, met eenige uitzondeiin g,en, u:to,:fenen. Men moge al oily
fattnige plaatfen in gemoede verptigt zijn, out de lieden af te
raden , zich tot de Regthanken om regt te wenden aan re
raden , liever van regtmatige aanfprank af te zien, of min ort.,
wettigen eisch toe te geven , dan welligt htinne zaak met cornponfatie van kosten te Winnen, althans liever, met opoffering
van de heeft van hun eiget doin of reg. een fchadelijk verdtag
;14I1 te pan, om de undue heift gaaf te • behoeden of re behbuden , op :Indere plaatfen is her hieromtrent berer ge-a
field , en Recenfent is van meening, dat do recienen , die men
heeft om de menfchen van het pleiten af te Wen, aver het
algemeen, meer gegrond zijn in de langdnrigheid der regtsge..
dingen , dan wet in eene te ligtvaardige compenfatie van kosten. Doch het fchi i nt thans mode to zijn, om al, wat oud is,
te verachten en verachtelijk te maker. Er zijn echter inripa
tingen eft #toeetorchtrt, the nitmentend =gen genoemd 's r'
den,
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den, en die, fchoon in eenige flukken wel voor verbeterinf
vatbaar, geene geheele verwerping verdienen; zoo dat Recenfent vreest , dat de nieuwe op handen zijnde inrigtingen deze
oude niet in alle opzigten overcreffen zullen.
Nadat de Hoogleeraar TIJDEMAN zulk een hard vonnis over
de al re ligcvaardige compenfatie van kosten in ons Land geveld , heeft, nadat hij den weg, door WEBER ingeflagen, met
bet hoogfie refit den besten en veiligften neemt om dit kwaad
te ontkomen , heeft Rec. niet weinig verwonderd de bekentenis van denzelfden Hoogleeraar „ dat de compenfatie, bedaardelijk en gematigd verdedigd, zich veel beter, dan het fltenge
fysthema van WEBER voordoet," aismede het weder tot een
rigtfnoer aannemen van zeker art. in de ingrucetie van den Hoogen Raad , waarbij , ten flotte , het compenferen nit goede
mercielige redenen aan den Regter wordt overgelaten. Zoo
neemt dan de Hr. TIJDEMAN hetgene hij met de eene hand heeft
gegeven met de andere terug, en keert tot dezelfde onzekerheid en willekeurigheid weder, die hij to voren zoo flerk , gegispt heeft. Inderdaad , Recenfent kan zich deze onbeflaanbaarheid met zichzelven in den Profesfor niet verklaren , ten
Zij dezelve, misfchien, daaraan moet worden toegefehreven g
dat de Hr. TIJDEMAN zich volftrektelijk heeft willen ontlasten
van een compliment aan eenen van Hollands uitmuntendfte etas
beroemdfte Regtsgeleerdetz , die aan den Hoogleeraar fchreef,
„ dat de gevallen , dat de eompenfatie van kosten kan te pas
komen , veelvuldig kunnen ziju" welke gevallen vervolgens ook door den Hr. TIJDEMAN worden opgegeven , ctoeh
waarin de Rec. weinig nieuws heeft gevonden. De Hoogleeraar zal zeker zijne goede redenen voor het maken van dit
compliment hebben; doch Recenfent vindt hetzelve zeer over.
dreven en weinig kiesch. Hoe! het door den Hr. TIJDEMAN
vertaalde werkje zou door 't gezag van eenen enkelen naant
verp/etterd worden I Neen — neen ! dat werkje fs te wet, la
grondig gefchreven ; de naam , de geleerdheid en de roent
van WEBER zijn te zeer gevestigd, dan dat Recenfent aan zulk
eene authoriteits-verplettering zoo gonnkkelijk geloof zoude
ilaan.... eene geheele Regtsgeleerde Faculteit is daartoe niet
in that.
De Hcer TIJDEMAN fpreekt ook nog over de kostbaarheidder Regtsgedingen, en vindt good, om eene aanmerking des
Hollandfchen Vertalers der Luimen van Neef Jakob non te hien en niet ongegrond te noemen, die waarlijk niet zeer malsch
is. Hierover nog een enkel woord. Het gefchreeuw over
de kostbaarheid der procedures wordt niet zelden veel te clerk
aangeheven. Het Is waar , op vele plaatfen van ons Vaderland is het falaris der Advokaten te hoog, doch niet op alle
en dat der Regters is vooral Diet te hoog. Het luidt frail,
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eat men zorgen moet, om den weg van regten zee Mill kost,.
ban. , als mogelijk is, te maken ( s); loch men dwaalt, naar
bet oordeel van den Recenfent , groveiijk , als men die
onkostbaarheid door bet beflweijen der Emolumenten van de
Regters en andere judiciele ambtenaren wil tot nand. brengen.
Ook de Advoltaat moet niet te zeer beknibbeld worden. Recenfent herinnert zich , bij deze gelegenheid, een gezegde van
een' ook beroemd en uitmuntend Regtsgeleerde, die tevens
een braaf en regtfchapen man was. „ Wilt gij goede juffitie
bebben, (zeide hij) zorg dan, dat uwe procesorders flip.
relijk worden nagekomen, dat de procesfen, zoo fpoedig immer mogelijk, worden afgedaan , en betaal alle geregtelijkeperfonen , Advokaten, Procureurs enz. genera's en rijItelijk!"
En waarlijk! er is niets ver.derfelijker, dan dat men deze lieden karig bedeelt. Geen ambtenaar moet p eter bezoldigcl worden, dan een Regter. De droevige gevolgen eener verkeerde
bezuiniging in dezen zijn in andere Landen maar al te veel bekend, en het is voor ons geene geringe glorie (waarop Red.cenfent, als Hollander, zich met fierheid verheft) dateerlijkih
heid en onomKoopbaarheid in onze Regtbanken uitblinken.
Groom traktementen worden nu voor den Staat to kostbaar,
en er blijft niets over, dan dat men de regtelijke daden
belastingen onderwerpt. Laten nu die belastingen al wat hoog
zijn, — is het niet oneindig beter,, dat de gene, welke een
proces verliest, wat veel betaalt, dan dat hij, die het regt op
zijne zijde heeft, gevaar loopt, dat de Regter en zijn eigen
verdediger door zijne rijker tegenpartij worden omgekocht?
De vertaling is vrij wel uitgevallen , op vele plaatfen echter
war ftijf en gedrongen. Eenige woorden bebben den Recenfent
getloren, als: vervordering van belangeii; narnalig; nogmalige
tegendinger ; niet onderkennehyke, voor niet te onderfcheidene;
bij anderfoortige befchadigingen a&nwendboar ; regtskrachtig
enz. enz. Ook de fpelling is niet geheel zniver.
De hijgevoegde Verhandeling van den Ileer alARTIN over
bet regtmatig rcferveren der Processen behelst zeer goede
eanmerkingen , en deskundigen zullen bet gewisfelijk den Franeker Hoogleeraar daukweten , dat hij de moelte heeft geno
men , o pt dezeivc uit het Latijn in onze moedertaie over te
brengen ea bij die van %17i:BEa to voegen.
(*) Zoo 's Lands Finantin het toelieten, zou het zeker eene zeer
wenfchelijk.e mak weaen , dau het middel van het Klein - zegel op de
judiciele &ten wierd opgeheym DZi4e bela5 tin caat cif Prcsuke^
duur.
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A. Fe GOUDRIAAN, BRIEF.

Brief aran . den InfpeRenr-Generaoil bij den Waterfluat , j. BLANJEN jANS7.., Oil er deszelfs onlafigs uitgggeven Strukje, getitold: Nteuw Ontwerp tot het bouwen ran- -thenkostbare
4en,,,stielke,aile de reretschten der geke ptcle Shaun bezitten
en eiteuretrboren de fleeds antbrekende, weer uitgebreide nut•
tighealen van dezelve 140611/len kantlen; door ziinen - ihnbtgeGOUDRIAAN. ilintleedans t blj I* VS11 Es-Veldtwool
Hoitrtrp. 1208. In gr. Evil.
Astwoord awn den Rear lit;Thelleur-Generaal ever den Water:Rant van het Kottingrijk Holland , A. F.. GOUDRIAAN, tat
wederiegging ran destelfs in druk uitgegeren Pettenkingeat
seegens een Nieuw Ontwerp der Sluizen van zifnen ilmhtge.
mot • BLANKEN JANS Z. 'sGravexhage, bij. de Gebroediert
van eteef. rbo2. In gr. Oro,
verfchijning der albier aatrgekondigde twee Stukles ! be;bootti, ongelukkiglijk, onder die niet zeldzame gevelletv
Iles levels; watrin elk'e vooral in de mecheniekekunlien , bij manner van dezen Rand en *an een zelfde beteep-,
de medediftgende jaloerschheid ., dikwerf tot Overtnaat, oatiteekt :,' daardoor eenen pertijgeest vormt , die voor de
itunU zelve, vooral bij deraelver algemeene nitaigheid; hiet
tinders dint Ichadelijk kan 'werken.
De-Heer BLANKED] gaf sijn Nieuw Ontwerp tor het beetweta
van itnin kostbare, en echter voldoende, Sluiiaen uit,,Onder
iie •etiparige toejuiching der Natie, en wij achteden of even
"z00 verpligt , bikonie Reeehfie(m No. IX. van ttlisa , !Adz.
471 cut.) den verfchuldigden lof aan den Uitvinder telt te
wijzen, wanneer het naatt*Iteurige onderzoek de wanrde der
uitvindinge zelve haven mögt. Met bijzonder genoegett ver.
Mermen !tkij federt. dat bet den honing terftond behangd heeft ,
dearVon in de Benfchopper Schultheis , nabij Cgfelflein; eene
prneve te doen nemen , waarvan de uitflag nog niet bekend
Daar nu deze mantregel in het werk wordt getteld, had de
'leer BLANKEN , onzes billijk mogen verivacilten, dat
zij, die, in dit yak van Waterwerkkunde ervaren, van hem in
gevoelen mog-ten verfchitien, dezen hatidett .vetheid,
ten eihde alsdan te beflisfen, in iree vet de Pitictijk met de
theotie tivereentlemde. Dan de Heer 60u0k1IMN begreeP zulks
anders , en zond den eerilen , bier boven aangekondigden,
Brief in het licht, waarin hij, reeds bij de inleiding, beweert, dat de uitvinding niet nieuw is, en ook bij hem, blijkens eenige getuigenisfen, reeds voormaals bekend, doch , ona
laderhand aangevoelde zwarigheden, was, opgegeven , en.
vaercr
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%TOTES die zwarigheden ontvouwt, beflaande, vooreerst in.
de ontkeening , dat de uitwerking van dit zamenftel , op theoretifche grondeu, van voren (a priori) , met zekerheid kende beweerd worden; ten tweede, in eenige praktikale zwarigheden, als het opperfen der grondflagen bij buitengewone
tvijde Sluizen , de noodzakelijkheid eener meerdere ruieate
tusfehen de onderkanten der Sluisdeeren en den vloer, in tie
onmogelijicheld, om, volgens de voorgefteide wijze van vetieniging der deuren , aan de achterharren den noodigen lieu*
der puntdeuren tegen de muren van achter te geven, en, tem
derde, in de bewering der mindere nuttigheid en grootere
kostbaarheid.
Iliertegen, nu, verdedigt zich de Heer BLANKEN, in het
.1ntwoord, ontzenuwende, van punt tot punt, de gemaakte
tegenbedenkingen, voerende wegens de wederfprokene nieuwheld der uitvinding tegengeitelde getuigenisfen aan , en bevestigende vooral de nuttigheid en mindere kostbaarheid uit de
vergelijkIng van een aantal Sluizen , die federt eenen geruimea
ujd in dit Land gemaakt zijn: zoo dat vooral dit laatile eene
gewigtige bijdrage bevat tot de Gefchiedenis van den toeftanct
des Sluiswerks binnen dit Land in de laattle jaren, voor wele
ker mededeeling de Heer BLANKEN alien dank verdient.
De Recenfent wil ter dezer plaacfe nietbeoordeelen de grone
den, door beide Mennen, ieder voor zijn onderfeheiden gevoelen, aangevoerd, niet omdat hij voor zich zeif weifelt is
de uitfpraak der waarheid, zoo als deze hem beflisfende voere
komt ; maar omdat hij , door zulk eene uitfpraak, niet verdet
geopend wit houden eene wonde , welke, welligt van eenea
underen kant, door middel van het Koninklijka Inilituut, kap,
en, zoo fpoedig mogelijk , behoort geheeld to worden, opdat de
publieke zake, in zulk een allerbelangrijkst vak, els dat van
Waterwerkkunde ,daarbii geene fchade lijde. Alleenlijk had de
Recenfent van den Heer G0UDRIAAN eene meerdere befcheidene
heid gewacht omtrent eenen Man van die kende en ondervindinge, als den Heer BLANKEN wiens gereedheid daarenboven,
ern de harmonie tebewaren en to bevorderen , zelfs met het does
van opofferingen , zoo als in het Voorberigt van het Antwoord wordt opgegeven , zijn karakter allezins aanbeveelt.
Elke ftrijd voor waarheid , met bitterheid gevuerd kaa
'tit zijnen eigen g od ninamer gefchikc zijn ter hirer Lken is onwaardig den verlichten tijd , waarin
vinge
V fin.

at

DE RING VAN GrGES.

De Ring van Gyges wedergevontlen, of Verz-ameling van Neder..
landfche Karakters. 1Vde Deel. Met Plate*. Met ver..
taald. Te Haarlem , bij F. Bohn. 1,809. /411 gr. 8voi.
346 BIi t de aankondiging vanIVde Deer dewstierwelverB dienden lof meermalen vermelden Werks hebben wij on-

zen Lezeren iet tioodlottigs te berigten. Den geachten Schrijver trof bet, zoo wij vreezen , onhertlelbaar verties vantijnen gadeloozen Ring ; verlies , hetwelk thans ook de hope
des wedervindens niec oVerig Het,. hij brak in dnizend ffukken ! Welmeenend condoleeren wij het Publiek zoo wet ats
deszelfs voormaligen Bezitter met deze ramp, welke dit 'Deel'
tot het Isatfle maakt eens Werks, hetwelk anders welligt nag
in verfcheidene Stukken zoude — immers voorzeker, 'door
eenen Schrijver als dezeir, konde voortgezet getvorden zijn.
Dat wij dan nu , mede voor de laattte maul, ons met de befchouwing van dit Werk bezig houdea.
de Schrijver , aan eene open tafel in een LogeHet
ment, de gasten karakterkundigbefchrijft, — leerzame
/nisterde gefprekken mededeelt, — den nuttigen Boerenftan4
handhaaft tegen de baldadighetd van een' verwijfden Stedeling , — morrende ontevredenheid op de trent:dile wijze
fchildert, ten won /lett , en tot dankbaarheid en blijmoedigheld tracht op te leiden ; bet zij hij een bevallig Land/Chap
teekent, en in hetzelve ons verlustigt met een lagehend tooneet
van echtgeluk en ouder- en kinder- min; of de dvvaasheid der
wenfehen om eer,, aanzien wijkdom en fchoonheid in welgekozene voorbeelden als 't ware aanfchouwelijk maakr, en' des
eënigen . wensch des Wijzen: „ eene gezonde Zlet hi een ge„ zond Ligchaam,''' tot den onzen maakt ; of, met FROSSARD-,
den Slavenhandel met eene zwarte kole teekent; of, eindelijk ,
de grillighealen van anders brave . 'metifchen tot derzelver brott
nafpeurr, ontdekt en tracht te fluiten:overaf blijfc . onze-Schrijver zichzetven gelijk, is leerzaam en vermakend sevens. Na
eens maakt hij ons opmerkzaam op bet Groeten ,. en deszelfs
verband (hoe- vreemd dit klinke) met het Karaktet veler Groeters; ftraks weder geeft hij den vuigerl Laster 'der tvelverdiende
verachting prijs. Nu eens Belt hij, met oordeelkuntlige
tigdheid, den dommen en ouredelijken ijver voor het Dude,
sheen omdat het oud is , ten won ,-.11aaft der Italianen fpreuk:

die van de Hoop leeft , loops gevaar van in het Hospitaal te Ilerven! onderhoudt ons over de Loterij en het Fortuinbejag,
wijst der Eigenliefde hare grenzen , en doet ons de laagheid der
Vleijerije opmerken en gevoelew ; dan weder betoont hij zich
een tratielijk Ver.dediger van stn Gehuwden Stan, en boe-
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semt OTIS voor den vrijwillig en alleen uit verkiezing- Ongehuwden billijlte minachting .en belting, tegen den Verachter van het Huwelijk, den ontduiker van deszelfs fasten, bij
onwettige najaging van deszelfs fasten, geregte verontwaardleng in; --ftaaft het merkwaardig gezegde van den beroemden dat, van een gelijk getal, veel weer Ow-

gehuwden dan Gehtevden fierven ; ja dat fckier nimmer onder
de Orgetrouwden ietnand een' buitengewoon hoogen ouderdom
bereikt ; — fcherst de ouderlijke genoegens , brengende on.der andere een gezegde bij van den jongen RACINE , die van
zijnen Vader verhaalt: Ii etoit de sous nos jeux: je me mu-

viens de Procesgons , dans lesquelles mes fieurs etoient le Cies,[etas le Curd , et l'iluteur d' ATIIALIE chantant avec
nous, portoit la croix; — en befluit het voldongen pleit met
deze teal van een' gefukkig Gehuwden: JI"anneer ik dor hoc,gen onderdom of door ziekte verzwakt en afgetnat ben, wanneer ik alsdan, door zonderlinge lotgevallen, niet meer in Jlaat
zijn tilogt on; rnijzelven het noodig voea'fel en dckfel te verzorgen, zal ik bijfiand , verkwikking en troost bij tie mijnen
vinden; bier zal ik leven, tot dot de dood mij wenkt, en ik
,nijnen laatfien adem geve in de artnen van mijne kinderen!....
Dan, genoeg ter aanbevelinge. Wij befluiten ons verflag met
de mededeeling van het luimig verhaal eens Offerfeests in den
trant der Ouden.
De Heer GERRIT ,RULLENTEIXTVIER. • weleer Sellout en Secretaris van Drimpelenbeek, een Dorp, eenige ure,n van Bergen op
den Zoom geiegen, kreeg, onverwacht, eene groote Erfenis;
dit deed zijner Echtgenoote, DOORTJE HOOGHART, het hoofd
dranijen , en doer haren beflisfenclen invloed op haren goeden
Man werd nu eene geheele hervorming daargefteld ; hunne
Namen zelve vertrisfelden zij voor die van GERONTE &MEN-.
TIMMER en 1) ORINDE, terwijl KREMS en AALTJE, hunne Kinderen , nn met die van CORNEILLE en ADELAIRE prijkten. Ongeiultkig geraakte Mevrouw in kennis met zekeren kalen Baron
VON POET, die, azende cp het geld, Aijn hof maakte bij de
Familie , en, ter bereiking van zijne oogmerken , Mevr. noRINDE weldra herfchiep in eene fentimenteele Zottin. En nu
zat zij , wie Vrouw Natuur in eene kwade luim fcheen gevormd te hebben , in het gewaad van eene jeugdige Herderin
van Arcadie , wren fang in den manefchijn te zuchren , doorkruiste heiden en duinen, fchreef teedere brieven, maakte verzen , enz. Zoo vond hoar de Schrijver (onder begunaiging
van zijnen Ring) non her einde van een bosch , op een verhey en duin; een Schaap flood bij hoar, hetwelk met een breed
blaauw lint om hoar tniddel was vastgebonden ; in hare linkerhand hield zij eenen herdersftaf en in hare regterhand een boek.
De Baron VON POEF zat, of Hever lag digt bij hoar in eene
fchulufehe rigring, lennende wet zijn' rug tegen de duinen ;
C
hi
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hij had 60 d waraQu ill de-hand, en lanes ;,op hat verzeek
van MeNttpliW Doitusam,, eene zeer teedere terwiji
trgnen langzaam tilt hare oogeti : vioeidep. Vervolgens , liefkoosden zij elkander ceederlijk, tot dat het glblat van ettnio
jagthonden de Gelieven eensklaps floorde. Mevro.uw DQRINr
DE gond ., ,fealelijk op: eon der dartele bende 112dercie al blaf.
fende ; bet $ehaap , niet wetende , Welke voornemens deze
keffer had, . en eensdoor . eenen baldadigen Befebutter in zij.
p en achterpoot deerlijk gebeten zijnde, naps de vIttgt, zonder
to hedenken, dat het ;net het zijden lint aan Mevrouw Mtg..
wenn was vastgebonden. Dc goede vroutv 1ton ;10 tegen.
tine pverinagt niet verzetten , omar was genoodzaakt to volgen ;
zij vlaag doer duiu en-dal, door heggen en firuiken, tat dat
eindelijk hear ceeder V004 'door den uitflekenden oingeltrorno
den wortgl van eenei eiltenboom weal vastgehouden., en zij,
op eene deerlijke wijze ? Iriet hear bekoorlijk aangezigt In de
gruiken- nederflortre. Bij geluk brak , door den val het lint in
ftukken ; dit deed het Sch,aap , zijnen loop met meer fpoed
voortzetten, en wel met. zulk eene gezwindheid, alsof alle de
Jagthonden . van atELEAtiza eti AT ALANT A , in de bosfchen van
Calydo bey om flrijd yervalgden. •-••• Maar wij dwalen af,
zekere piegtige gelegenheid kwam men op den invai, in
ten. bosch bij het Buitea van den Hoer CSACIANTE, eonseert
acehusfeest in den fmaak der Ouden to vieren. Detoebereid.
felen tot hetzelve, bier klucbtig befehreven, daarlatende,
deren wij deo opsogr. De, gudeTnininan., 'voor God unccus
ipelende, van een Satyr voorgegaan, opende den mein , ger,lost,, in fiede van een Tijgersvel, met het vel der Narrenfle,‘
4e; hem yolgde de Neer,,QER.4LVTE als SILENUS geheel in
INTankingslinnen gekleed, en zittende, bij gebrek van eenen
Ezel ,. op een oud Karrepaard i Welk men groote.artificieds
ooren ann zijn' kop vastgebecht, en de bapp pit den 11224
coo veel mogelijk had pitgetrokken; de I-leer GEkONTE had
* chug zijne flaartpruik en zip road hoedje, als zeer aan zinkena
onderhevig zijnde,opgehoudev, Voorts Satyrs en Bacchanten ;
eaarna de Offerpriester met twee OfFeritnapen, en eindelijk ems
Toortsdrager, Aldus gerangfuhikt,gebood de Offerpriester, (tat
de trein Langzaara en, met elle deftigheid zottde pptrekkeut
ooreerst fangs het kippeuhok, het bleekveld. en den kooll
;Wu, en vervolgens door de groote lean van het ba gel] tot eon
pie dtlineni terwijl dezelve, op gelijke wijze en fangs denzeliv
slen weg, ftatig, in de . grootfte orde, en met elle gefebikt -;
zi4 ,, , rnar hest koetsauis pude terug keeren.
Nsdat hij met het ofermes, een teeken tot den aftogt had gel
Oren , en e0a. der Sestyrs reeds moedig was vooruitgeflapt t
begon God BA,DCISO , die dadelijk volgen moot eenige wet,
Ameneede comelimenten re maken ; 114 zeide, rchoon bij
ven B..trann was, dat hii toch rinderdaacl niets enders was dan
ARMS
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de knecht, om zoo te fprelien, van zijnen Heer ;

dial hem de eer niet toekwam om vourzet te gam. SILENUS

die reeds op zijn paard was geflegen , merkte met veel fcherpzinnigheid tan, dat hij het Feest niet hiclp vier:l qua ARIE KRUL ,
timer in qualiteit van grader BACCHUS. Gij zijc thane een God,
miju lieve Ante 1 zeide GIRONnE met nadruk , terwijl hij hem
Vriendelijk teeknikte, en met zijne fans een' zwaai maakts out
hem tot voarcetem aan te moedigen.
Nimmer zag ik eene plegtigheid, die mij zoo befpottelijk
voorkwam , en mij, door het bevielagehen,meer tranen gekost heefc , vooral toen de Bacchanten, met een verfehrikkelijk
gefehreeuw, op bare trommels, en fommige, tbij gebrek van
Gene trommel, op koperen ketels floegen: dit geweld deed het
ICarrepaard, dat zeer necelig van huteeur was, en de jonge
Offerdieren, die nimmer zulk een vervaarlijk geluid gehoord
hadden, zeer oruflellen; de vrees maakte hen fchichtig.
belette echter niet, dat de trein in goede orde deftig voorterok.
Men naderde de Offerplaats: de Satyr maakte. ruimce onder
bet yolk; God imams wipte voor zijne jaren nog al vrij gee
zwind op zijn voetfluk ,en , zoodra dit verrigt was , plaetfte de
Offerpriester zich voor het altaar, en de offerdieren werden.
met plegtigheid gebonden; het varken gilde geweldig, vooral
Coen heczelve op het altaar werd gedid; zoodra het een weinig.
zweeg, riep de Offerpriester met luide flenime uit: Evoe Bac-,
che! Eve Baccke ! hetwet door de Satyrs, de Bacchant=
en Offerknechts werd nagegalind.
De vergaderde menigte wist niet, wet bier van re deuken;
zij Itonden in twijfel, of zij lagchen moesten, dan of zij.deze
plegtigheid nog verder op eene fledge wijze moesten eau,
fchouwen,
Op eene roerclen de Baceltanten wederom hare trommels es
koperen ketels; zij vermengden dit geraas met een vervaarlijk
gefchreeuw: het y olk lachte; bet paard fchudde gijne achterover getrokkenc oorcn; men bemerkte am de beweging vale
zijnen uirgeplukten dame den gemelijken wetland van zijn here
De Offerprlester geefe een Fein om bet your des Altaara
doen ontbratiden: de Toortsdrager, uit al re grooten liver om
zijne rank met roem te volbrengen, zwaait met zijne f`ekkel
giuds en herwaarts, om den brandflapel met glans te'ontftekee„
dock al flingerencie verzengt hij bit Coeval den ban van het
paard , welke zoo gevoelig was geworden door het driftig
nitrukken der haren. Niettege,telaande zijnen ouderdom gsf
de pijn en de angst hetzelve de krachten zijner jeugd voor
eentge oogenblikken weder; het fp:Mgt, het fteigert, net Ileac
els een ouzinnige; keert het zich 'om, en rein door
de Satyrs en BaZhantea henen: twee Satyrs, 4rie Bacchan,
feu en een Offerknecht werden ne&geveld, en, hevig gekwetst
eijne
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zijude, wentelden hij eel om in het zand ett 111 het bioed,
vat uit hunne geverwde neuzen ftroomde.
SILENUS verloor reeds bij den eerften fprong zijne fiaartpruik , zijn' hoed, zijne la p s en drinkfchaal; het yolk lieu
hem al fchteeuwende achterna ; dcze gelegenheid nam de
Wijngod , die als tuinman de enge toepaden ,zeer goed kende , gretig waar; hij fprong van zijn voetftuk af, om zich
acbter de digte firuiken der bosfchen te verbergen.
STLENUS nadat hij nog eenige roeden , al waggelende , op
eenen Vollen galop was voortgeredOn , viel eindelijk dotir
tie zijdelingfche fprongen en het fchokken van het verfcbrikte paard, met eenen hevigen fmak op den ftroiik van
eenen eizenboom near : hij brulde als eene leeuwin in de
woestenijen van Libre, die van hare jongen is beroofd: bij
vetitibekte zijn paard , den Wijngod , den Offerpriester,, de
Satyrs' en de Bacchantes; in 't algemeen, maar den Toortsdrager bt bet bijzonder ; niemand durfde hem naderen. Door
vier maunen in huis en le bed gebragt, volgde hem de Schrijver, en zag voorts van tijd tot tijd eenige kreupele Satyrs
en gekwetile Bacchante* aankomen; zelfs zag hij ,dat de zwarte bok , die zijne offerbanden , voor een gedeelte , door
lang fpartelen , bad weten te verbreken, insgelijks op drie
pooten naar zijnen geliefden ftal voorthuppelde: de kleine
Satyrs en Bacchante's, die ongekwetst waren gebleven , droegen tie lanfen , eene drinkfchaal , eene trommel , de ilaartpruik en het ronde hoedje van den tleer GMONTE hetwelk
zij op den weg hadden gevonden.
•■•■■■•••■....

be Steenbergfche Familie, door BRUNO DAALBERG M. D. Ilde
fleet. In den Hage , bij Immerzeel en Comp. In gr.
e ye: 274 Bl.
nil de aankondiging van dit Deel hebben wij Diets te
rigten: de Schrijver blijft zich nagertoeg in alles ge/ijk,
en over het gelled is alles van denzelfden fiempel. Wij lie.
pen met fine Steenbergfche Familie bij derzelver opzet reeds
Diet zeer hoog ; offchoon dit Werk 0173 beter beviel, dan
het naastvorige , dat oils van dezen zelfden Schrijver ter
band Imam. Het 'tampons grappig vet-haat wordt nu en dan

veraargenationd door een roerend troneettje, waarin men loch
Jets vindt vom het hart, mogen wij ook nu herhalen. De

handelende perfonen !even nog alien , en de Freule eu
uozATto zijn nog ongehuwd. — In hoe vele Boekdeelen
deze Roman zal Ivo/den 000rtgezet, is nog niet vomit to

era.
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Fabelkundig Kaar:fpel, bevattende een kart begrip der Fabel•
leer, verfierd suet cia Afbeeldmgen der Coden, ten gebrnike
der 7eugd. In den Haag , bij Irnmerzeel en Comp. Isgog.
(zal moeten zijn IS o3.)
nit Spel, beflaande uit 43 Kaarten op Karton gedrnkt, elk
met een Romcinsch Cijfer geteekend, met de Afbeelding
des vergoden of verdichten Perfoons verfierd, en met de re-,
gels van het Spel, in een net gekleurd Karton kokertje van kl.
Svo. formaat gevat, bewijst weder, dat her vernuft nog Diet
is uitgeput in het verzinnen van 't geen den lust tot lezen, en
ter vergadering van belangrijke kennis, bij de Jeugd kan opwakiteren. Hiertoe is ook dit Kaartfpel uitgedacht, en verdient
wegens bet loffelijke des oogmerks aanprijzing. Immers van
de oude Fabelleer, hoe vol van omgerijmdheden, kan men
p ier onkundig zijn , slender verfloken re blijven van 't geen
volflrekt noodzakelijk is tot goed verfland, niet alleen der vroegere , maar ook der larere voortbrengfeis van Dichters en Reelenaars. Daarenboven is de kennis der Fabelleer onmisbaar,
ter onderfcheiding, beoordeeling en waardering vamp taliooze
lneesterftukken der Teeken-, Schilder- en Beeldhcouw -kunst,
voor zoo teerre derzeiver onderwerpen of gebeel of gedeeltelijk daarvan ontleend Dit Fabelkundig Spel heeft ten
cogtnerk , on) der Jeugd een denkbeeld te gevem, z. Van de
Cefchiedenis der verdichte Goden en Heiden ; e. Van de
Codsdienflige eer aan dezeive bewezen, met aanwijzing van
derzelver Tempels; 3. Van de verklaring der beelden, pdaanten en zinteekenen, dozer Godheden toege€igend. Dit ook.
merk words don ook hereikt door de belchrijvingen en aanwijzingen, welke op elk blad voorkornen. Men begriipt, dat alles
seer kort, en van daar oppervlakkig moest worden. De lte.
gels , volgens welke met deze Maarten gefpeeld worth, zijn
rle vo!gende:
I. Het getal der Soe:ers is willekeurig.
H. leder Speler treat eene Kaart, nadat 2ij door elk:ende:
gefcbud of verniengd zijn , en de trekker van het hoogIle N°. geeft bet east.
III. De Speler , aan de, regterzijde van ioem , die geeft,
fpeeit het eerst, en zoo vervolgens regts om.
IV. Het hoogfle N°. maakt den trek, voor welken men eeg
viesje of een vooraf bepaald gedeelte nit den pot trekt.
V. Ora resit op dozen prijs te hebben moot de winner leder der perfbnen, waarnit bet Spel bellam, op her enkel noemen van deszelfs naam, door een karakteriftioRea trek vat) ziine Gefeltiedeuis kunTkeri aaildtgden.
D*
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-Vt. De Speter, die de gevorderde uitlegging niet kart
y en, meet zijn regt afflaan aan hem, die ter regterzijde naast hem zit, en zoo vervolgens , tot dat aan deze
voorwaarde voldaan is.
Reed V en VI dienen dos, om de Sealers to verptigten ,
dat zij of vooraf _met den inhoud der Kaartebiaden bekend
ziin , of zich coder het fpelen nader bekend maken. leder der perfonen, waaruit bet Spel beflaat -- is wat oribepaid, en als het aanduidt alle' de 48 perfonen , te moeijelijk ; beter ware het, van die Kaarten dit to eifehen, die re
,Amen ih 661)s om den trek fpelen. 4 Men begrijpt, dat esook
nog wel variatien op to zijn, om het eentoonige te
voorkomen.
Voor 't overige bevreemdt het ens zeer , dat de Autheur in
den opzigt uit het oog verloren' heeft , dat dit Spel voor de
Yeugd moet dienen. Ws ij bedoelen bet vermelden zoo van de
gebncirte fommiger Goden en Godinnen , als van derzelver minharijen. Bijv. „ Jupiter huwde zijne Zuster guns, etrbad
een aanzienlijk gem! bijvrouwen , die hij verleidde door zich
op onderfcheidene Viijaen re vermom men , nu eens onder de ge&ante van een , gouden tegen , om den toegang tot Danae te
bekomen; dan onder die eener Zwaan , om Leda te vertasfen; of van een Stier, om Europa te fchaken." Waartoe
dit? Om kinderen nieuwsgierig to maken, en een' vraaglust
op te wekken , waaraan men niet voldoen kan? Nog onkiefcher is dit volgende van Juno: „ Naijverig dat hear Got/nal, loader haat , Pallas het bettaan gefchonken had , wit& zij
*Ookiondet hem baren, en brags Mars ter weteld," ,y Onder den naatn van Ltaina Haan de huwelijken en kinderbarinrn onder hoar beheer." Het gevailetje van Ventis.met Mars
Wotodt ook vermeld, en. van 'Monis gezegd , dat hij zijne geboorte wet 'Verfchnitligii. aan de btoedfcltande van Myrrka met
baren Vader CynIrais. Om doze rodeo zijn wij huiverig'dis
Kaartfpel flak aan te prijzen.
"mmemoraosisil.M.11•■•••■••••01114•■••■•■
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ermanach(k) der Mufen en Gratien, aan Priendfcbcp, Liefde
en Kunst gewijd. 5809. AnflOrdam, bid E. Maaskamp.
"jet Tooneel eene School der Zeden, en een Almanak van
s- s. waren Smaak zie daar twee Qaken , die tot nog toe
'et coder de vrotte wenfcben mogen gerangfchtkt worden t
t/ke nadering intusfchen tot zulk eon wenichelijk einde vervult den Vriend van Smalls en Zeden met tgenoegen. Wij
meenen van zulk eene nadering een blijk to vinden in bet
jitarbeekje, slat veer ens Ilgt; en 't le nit diettitoofde, dat
Wij,

RINANAR DER MUSEN EN CRAVEN.

4/'

tegen onze gewoonte, van zulk een boekje thane gaerne
Melding hen. Hetzeive bcveeit zich bij uitnemendheid
weer nog echter van den lout der Teeken-, dew wel van diet
alletlietst, en
Dc Plaatjes zijn
der Dicta-1mile.
de Uitgever moge in een ruin vertier aanmoediging,
beboning voor zinnen kunstiiver vinden.
Wij kiezen, tot eene uidokkende proeve,
DEN WINTER.
„ Allet zwijgt. Slechts Ktimi en Reiger,Water-reaf en Zee-,
meenw, vervangen, door hun krasfen en tieren, de pleats des
kwelenden Zangkoors. Zij -zijn de ainkandigerS der onweerSvbagen, die uit het Noorden losbatileb,en den Eik Zerf zijnen
vasten (tend betwisten. ten droevig gelaat verfpreidt Zich
over de ganfche aatde. Eat enkel SchSfip outrukt aatt heE
bleeke groen der weide here bog oVerige gres-fcheUticena.
Het Run'd heeft reeds zijrien dampigen ftaj betrokken. Het Infek.
ten-heer verfchuilt zich in zijne Beep-holen of in zijn weetel,
waaruit het, bij den koestetenden tontiefirati der Lente, Zijte herfehepping verbeidt. tte groefiende tfatutir y e-trig/ t
gebeel , en neigt alzoo , tfa haten gewigtigen arheld, ter rust. Ongelukklg de mensch, die deze h g otinerende toekomst , ook in zijn itiVon , niet voorar berekende , of zich buiten fleet beetmd, om eenigen vaotread op te leggen! Doch ook zoo veel te Oak/tiger hij,
die der menschheid getrouw , pen jammer ongehoord
afwijst , den kelk des rampfpoeds ledigt ha brood der
ellende op nieuw ter verzadightg • ruidt en de bevrozene naakt.
held dekt! Zegen den gij , die in overvloed leeft, de , gelegenheid ter oefening der edelfte deugd! 8 floe zeer VtriAt
wijsheid en vriendfchap near de uren , wearin zij hare jrei11ge
gewaerwordingen in elkenderen overliorten, en geneugten 21111en telen, door geen goud op te wegen! Uitgezochte Vrietiden-kring, gij telt de oogenblikken, die u bijeen roepen, urn
het hart met den geest der gezelligheid te vetwarmen, en in
y rolijite opgeruimdheid nut aan vermank te paten! Rijk zijn
voor u, getrouwe Minnear en Minnares, de berekeningen op
de Lente welke uwe Echtkoets zal verfieren I Wijsgeer en
Geleerde, Koopman en Kunttenaar, welke reeks van aNisfie-i
ling is voor u in de maatfchappij niet befcboren , om, na volijverigen arbeid, uwe kennis aan de Zanggodinnen, uwen geest
aan de Vrieadfehap te heiligen! Ook door u, Melinde, die
eene ganfche kunst- zeal met uwe hemelfche item vervalt, eats
Welker betooverenden zang zich elke adem boeit, vetfpreidt
zich eene vervoering, welke de zinnen kluistert, sander
verbeelding te bezoedelen. Me; n gear 4dmetus yolvreifik

ten reie ; met Beat fetlt Bij ep

de

wit/eta des Avinds, 'en de
Aisne
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kunst fpreekt in elke bulging , zonder kwetfing van seder:.
floe aangenaam en veilig zijn niet de reizen der jeugdioe vex.
beelding bij de veen-zon, door alle landen des aardhodents
b
waaruit •zij kennis en wijsheid puurt ja , ook de grijze land.'
man herleeft, daar bij zijne jonge gasten op allerlei fprookjes
onthaalt. Alzoo rolt de vale Winter hen in eene reeks van
geneugelijke verwisfelingen, zonder op de ftormen te /erten,
die het hooge paleis, zoo wel als bet nederige dak, bedreigen;
en hoe yank words het eentoonige door nieuwheid vervangen
Naauwelijks pakt zich de gliniterende luchckring in an, of de
ijs - wind oefent zijne kracht ; eene keur van zoutdeelen vormt
zich tot vlokken en bloeinen van onbegrensde fchoonheid 4' al
het.geboomte buigt zich onder de golvende veders; de mOriende ItrOom , nog onlangs met Boreas fpelende, viudt zich
geItuit in zijhen loop ; , op zijne oppdtvlakte vormt zich
een kristallen 'vloer , waarop alles wemelc. Snel als de wind,
2weeft.de jongeling,_ op zijne kliukende febaatfen, ;mar een.
afgeregen 'oord, anders niet bezoeken kan, en voert
zijne ' Bruid in de vines van verwijderde Magen , wier
Batt, bif hare ontmoetipg, van vreugde gloeit. 6 Welk een
gropdttolfelijk leveti hernieuwt zich thans in de. ganfIche IVatuur ! Kind en Grijsaard Jeugd en Ouderdom van beiderlei
geffacht l hoe krachtig fpanrien zich uwe zenusien, verfijnen
zieh.uwe /evens- gee§ten, tintelt 'uw bloed met een krachtiger vuur door de aderen, en verfpreidt zich gezondheid en
krachr voor de toekoinati Zegen zij. dus , 6 Winter over
uwen adem l want gij bezielt alles ter voorbereiding en ontWiekkeling."
In defizelfden fchilderachtigen trant zijn ook de overige
Saizoenen behandeld , welke wij voor ecue waardige bijdrage
tot dit bevallig jaarboekje louden.
Wij hebben nog plaars voor de navolgende Anecdote:
,, De Franfche Vlootvoogd, Graaf ovictizN, eerbiedwaardig
ZOO wel door zijne befcheidenheid als door zijne heldendeugd, kwam, kort nadat hij den Admirsal RODNEY driemaat
flag geleverd en den trots der gewaande Beheerfchers van den
Oceaan nadru)akelijk had veznederd, te Brest, alwaar hij met
geestdrift.ontyangen en Met allerlei luisterrijlte feesren vereerd
werd. Onder andere had men den ingang van zijn verblijf met
Laurier-kranfen verfierd.. I-fij echter beval , dezelve weg te
newt:. Een Grenadier, met dit werk belast, 6eltiaagde zich
fu dezer voege: „ Men heeft goed wegnemeni mar zij fchie„. ten terltond weder nit." (J'ai beau les titer ; ca repousfe
tottjours.)
Druk, papier en bindfel zijn in een' keurigen fmaak.
No. )(Vt. des vorigen Jeers , Let. bl 679, reg. io V. ond. ttaat, d00%
tune drukfeii, WIELAND, iR ptsatfe vito WSILAND.
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VADERLANDSCHg
LETTER-OEFENINGEN.
VrOnoediEe en Zedekundige Gedachten over eenige ifiaarheden in den Btjbel, door een' Protestant. ifie en 2de
Stuk. Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 1808. lit
gr. 8vo. Te zamen 126 bladz.

Het

is voor ons eene welaangename taak , de beoonk
deeling ter hand te nemen van dit tweetal waardige
Stukjes van Godsdienftigen en Zedekundigen inhoud, gefchreven met eene betamende vrijmoedigheid en welverfneden penne ter toelichting van den Bifbel. De onbekende Schrijver noemt zich een Protestant , omdat hil
derzelver leerftellingen nit eene voile overtuiging is toegedaan. Ills zoodanig afkeerig van de huidige denita
en handelwijze der Neologen, belooft hij, in zijn kort
Voorberigt, geene onregtzinnig! leeringen ter bane te
len brengen, maar betuigt hij tevens in het geheel niet
vertlaafd te zijn aan menfchelijke bepalingen in de Godsdienstleere , den Bijhel te willen verklaren volgens goede regelen der Uitlegkunde en de gezonde Rede, en de
waarheid lief te hebben , onverfchillig of hij die aantreffe bij eenen Sociniaan of regtzinnigen Lutheraan. Van
eenen Man, die this zich voordoet, beloven wij ons bij
voorraad een nuttig onthaal , en zeer verblijden wij ons,
in eenen Vaderlandfchen Godgeleerde gezegde gevoelens aan te treffen. Wij vatten hem bij zijn gegeven
wooed, om zijne ledige urea ten vervolge van deze Stuk..
jes te betteden, en willen door ooze welverdiende aanprijzing gaarne medewerken , om hem de goedkeuring
van het Publiek op deze proeve te doen erlangen • vertrouWende,dat eenige weinige aanmerkingen , ter plaatfe
wear wij van den Schrijver verfchillen , zijne achting bij
den weldenkenden Bijbelvriend Hier zu/len ondertnijnen.
1. De vermaarde plants, wegens dewaarfchhjkegeluk,
;aligheid der Heidenen na 4iit ?even, voormaals (ter gee,

max, aoy.
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genheid der uitgave van MARMONTEL 'S BeOritis3hier
te lande in bet breede beredentwist , nu een aantal faren in de beroerten des tilds , te gelijk met andere Godsdienftige befpiegelingen , bij velen vergeten , is het waardige onderwerp van dit Ifte Stukje. Hoe zeer over-.
tuigd , dat ons Christenen „ geen andere naam, dart
„ dien van Jezus den gekruisten, gegeven is, door wel„ ken wij moeten zalig worden,” wenscht de Schrij.
ver nogtans, tot eer van God, en om zijne Geloofsgt4
mooten menschlievende gevoelens te dezen in te boezesten , het toekomftig hell dier Heidenen aan te toonen,
die getrouw en opregt geleefd hebben naar het Licht aant
bun gefchonken.
1 9 . Aanvankelijk houdt hij zich dus onledig met tt
onderzoeken, wie zij zijn, die onder het woord
nen worden aangeduid, ook in het N. V. ? /Ole de Vol.
keren namelijk , en zoo velen als er Leven bij het enkel
licht der Rede , en die kennis ten meeste , 'welke bij
overlevering tot hun mogt afdalen van den Aartsvaderlijken Godsdienst, in tegenftelling van Joden en Jodengemooten, of der zoodanigen , wien eene nadere Wet of
Openbaring beftraalde. De gelukitaat nu, welke dezen
en genen hier namaals verwachten mogen en bereiken
kunnen , rnoet afgemeten worden naar de talenten en
bedeelingen bij elk hunner ontvangen , en het ge.
bruik derzelven. De Heidenen, waartoe een job-, Jethro en anderen te brengen zijn, fchijnen alzoo niet
nitgefloten van gegronde uitzigten op toekomftige zaligheid. Christenkinderen , gelooft men , mogen dus
behouden warden , en eveneens acht de Schrijver, dat
een aantal Heidenen, die met opzigt tot Godsdienstkennis, zich in de kindschheid geplaatst vinden „niet zullen verloren gaan. De voorwaarden des hells acht hij,
voor bun drieledig te zijn: ,, de verzoening van Chrism, den Ma/de/a y. , hun nit vrije genade , naar Gods
beloften, toe te rekenen ; hun geloof en deugd , naar den
trap hunner veriichting ; en eindelijk de vorderingett
in kennis en heiligheid, waarroe
, na den dood ,
de ontwikkeling in het volgend be(taan mogen opgeleid
worden." Wat ons aangaat , wij zijn geenszins overtuied geworden, dat de eerfte dezer voorwaarden van toe.
pasting is op.cle Heidenen, die, „ als wader de, wet en
„ het Evangelie zijnde , ook zonder dezelve than ge,, oordeeld te worden." Liever wiileu wij to himneil
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nett aanzien vertrouwen op de genadige ontferming en
bartnhartigheid zelve van den Vader der Schepping , die
alleen goed is • gelijk ons de Heiland daarop te wijzen
fchijm. Luc. XII: 4 g . Het is wel zoo , de Schrijver
onderiteunt zijne 'meening door aaiihaling van eene en
andere plaats uit het Werk van den] beroemden WATTS
tegen net Ongeloof: maar dit gezag van den ervaren Godgeleerde mag bij ons niet opwegen tegen het Wijsgeerig
en ones inziens Schriftuurlijk denkbeeld, dat Christus
lijden en fterven ter behoudenis en verzoening van eene
zondige were/d, zoo min als eenige andere wet, niet
terugwerkt , of zich uitflrekt tot hun, aan wien ,, did
„ zaligmakende Genade Gods niet verfchenen is," maar
integendeel van nut is voor alien, „ die geloofd zulleat
hebben en gedoopt zuilen zijn." En zijn wij verve
al, om, uit hoofde der aangeduide redenen, aan de behoudenis der Heidenen eenigzins te wanhopen.
ric). In de hoofdzaak zelve this niet verfchillende
van den Protestant, mogen wij dit fink thans niet breeder uithalen , en treden wij tot de opgave der bewijzen,
voor zijne (telling bijgebragt.
God, zegt hij , heeft nimmer iets van . de Heidenen
tot bunne zaligheid gevorderd , dan de kennis van
bet Natuurticht onderfteund door hetgene zij halen
mogten uit ' de aloude
overleverinaen
b
, en een leveri
daarvolgens ingerigt : en niet te 1oochenen valt het,
of er was er onder hun , die zich hierop toeleiden.
Het geloof in den Middelaar Jezus Christus, beweert
hier de verftandige , dock in dozen zichzelven weder.
leggende Schrijver zelve, was van hun niet te vorderen , en nimmer , ook niet onder de Evangelieleere ,
eischte het Opperwezen eene volmaakte gehoorzaamheid , onfchuld en zedelijke regtheid. Opregtheid nit
en uirnemende begrippen van vroomheid en deugd, kart
men niet twijfelen , of werden er onder de Aartsvaderen voor en na den tijd van Noach , bij Grieken
komeinen en nog heden bij Heidenfche Volkeren, aange'Dit laat zich niet moeijelijk voldingen , en
daarop dan de hope gronden , dat de zoodanigen ook
deeten mogen in de Goddelijke gunfie , en een zalig
lot na dit leven verwachten. Verder wordt dit aangedrongen door redenen , van de Wijsheid , Regtvaardigiteld en Barmhartigheid van het Opperwezen ontleend.
ifir
Da
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Het denkbeeld , dat de Heidenen onkundig van et6
itraffen door het Evangelie bedreigd, door eenen
ken Regter kunnen verdoemd worden , ftelt onze Schrij.
ver te refit a's ongerijmd en affchuwelijk voor. Maar,
vragen wij op onze beurt , hoe laat zich dan eenige
toerekening van Christus zoenverdienften te hunnen
aanzien vervgachten in den dag des Oordeels? Of zota
de liefde van Hem, die de Liefds zelve en Vader der
Barmhartigheid is, van hunnen Maker en Weldoener
in dit Leven , voor den Heiden niet genoeg zijn , out
de ftrenge Regtvaardigheid bij God te lenigen , en alzoo menfchelijke deugd , hoe gebrekkig, dan toch naar
vermogen ontwikkeld, met zekeren trap van hemelfche
heerlijkheid te vergelcien , en op te leiden tot hooger
beilgenot ? Het gezag immers van ettelijke plaatfen en
voorbeelden uit de H. S., die wij bier wel ter fnede
tangehaald vinden, en waarbij wij flechts de bijgebragte
uit Lucas, de -getuigenis van Christus, tot onze vet'.
wondering , misten , voldingt middagklaar, gelijk wij
meenen , „ dat God geen aannetner is des perfoons, maar
P, die hem vreezen en geregtigheid werken bij hem aan„ genaam ziin nit alle Volkeren ;" en aan het zalig
uiteinde van tlenoch en een aantai andere vrome Heidenen en Godvereerders voeden wij zoo weinig twijfel,
dat wij het overhodig keuren de nietige tegenwerpingent
bier te vermelden , hoe bondig Anders wederlegd van
onzen zelfdenkenden Protes-ant. Hii eindigt dit ftukje , met, overeenkomflig zijn doel, het gewigt en de
nuttigheid aan te toonen van het weigeftaafd gevoelen, om liefde jegens God en den Naasten aan te kwee..
ken onder de Chriscenen, waarvan er is, die over de
uitzigten der Heidenen na dit !even te gruwzaam eat
vonnis zich veroorloven uit te fpreken.
II. Te lang Itonden wij ilil hij her vorige onderwerp,
om over de andere ook belangriike task , in het Ilde
Stukje bearbeid , ons met geliike hreedvoerigheid te
Daar handelt hij over den Oosterfchen Al et;
niten.
het lokale in den Bijbel. In den beginne geeft hij een'
beilisfenden wenk , dat aan eene woordelijke Ingeving
der H. S. niet te denken is : en toont hij voorts zijne
bedrevenheid en befcheiden vrijmoedigheid in het toe.
lichten van ettelijke plaatfen, woorden en gezegden nit
de Gewijde Boeken , die uit den Oosterfchen fpreekgent en denkwijze behooren vexklaard en verltaan to
worA
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worden. Het is zoo , onder de meer oorfpronkelijke
en eigeh verklaringen van den Schrijver , ontmoeteden
wij bier en daar eenige welbekende en elders voorkomende uitleggingen , waaromtrent wij terugwiizing tot
geachre Werken verlangd hadden: ook vvenschten wij,
dat onze Schrijver , die, blijkens bi. 87, Been gewigt
fiat in de bewijzen voor de Driaenheid nit het 0. V.
ontleend , niet verzuirnd had op te inerken , hoezeer de
herhaling van bet woord Heilig , in den uitroep der
Engelen bij jefaias VI: 3 , niet meer te kennen geeft,
clan het denkbeeld : Allerheiligst is de Heer der !leerfcharen , of de magtige God , naar ons taaleigen (4').
Niet minder geviel ons, wat de Schrijver voorts ten
hoofdpunt van zijn onderzoek in dit ftukje gekozen
heeft, en over het lokale en ook temporele in de H. S.
ons mededeelt. Dan , ons beftek verpligt ons al te
breken. Wij eindigen des met den hartelijken wensch,
dat ooze redelijk denkende en-vrijmoedige Protestant
volharde in mede te werken ter verlichting beide en
IIichting zijner Vaderlandfche Geloofsgenooten, voor
Welke wij gelooven dat dusdanig gefchrijf eene behoefte is.
(*) Voorbeelden van gelijkfoortige woordherhaling, eeniglijk tot meerderen nadruk dienende , ontmoeten wij elders, ook
in den Bijbel ; men zie 2 Sam. XVIII: 33. Jer. XXII: 29, ett

voorai Ezech. XXI: 27.

Het ongegronde van fommige vooroerde(e)len tegen de Gereformeerde Kerk, derzelver Leere, Leerwijze, Leden
en Inrich(g)ting; aangewezen in Gefprekken. Te Lem.
warden, bij P. Wiarda. i8o8. In gr. Svo. 307 Bl.

M

en ziet , uit de Voorrede , dat dit gefchrift zijn oorfprong verfchuldigd is aan de verkeering van een
warm voorttander van 't Genootfchap der Hervormden
met een verIlandig en zelfdenkend Lid van de Gemeente
der Doopsgezinden, en aan gefprekken door dezen met
elkanderen gehouden. Deze, vol weetlust zijnde, fprak
gaarne over godsdienftige onderwerpen met verfchillende
leden der Gereformeerde Gemeente, en ging bij dezelve
een tijdlang veel ter kerke. De Gemeente vervolgens ,
zoo 't fchijnt, van Leeraar veranderd zijnde, vond hij
daarin dat genoegen niet meer , en werd te meer tegen
de leerwilze van dit Kerkgenootfchap ingenomen, naarmaD3
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mate hij nu meer bekend werd met de fchriften der mule
Remonftranten , die omtrent den tijd van 't Dordfche
Synode geleefd hebben , en in de toen plaats gehad hubbende twisters zijn ingewildreld geweest. Dit gaf aanleiding tot onderhandelingen met den ons onbekenden
Schrijver van deze Apologie der Gereformeerden , die,
't wezentillte daarvan telkens opgefchreven hebbende , nu,
door 't zelve in druk te geyen , ook nog wel bij anderen
eenig nut hoopt te rtichten, zoo wel ander de Hervormden , als bij anderen, die zich van hun blijven affcheil
den. 't Ontbreekt toch niet aan de zulken , die , offchoon zij de belijdenis der Hervormden, waarin zij opgevoed zijn, en die hun over 't geheel nog meest behaagt , toegedaan blijven , echter fommige leerftukken
zoo als die meestal voorgedragen worden, niet getnak,
kelijk kunnen verduwen , en men vindt ook daarentegen
onder hun nog zeer ;Tele ftijfzinnige voorltanders van
zoodanige voordragt, die voorheen algemeenen ingang
vond , maar in den tegenwoordigen tijd bij veritandige
lieden minder goedgekenrd wordt.
't Goede oogmerk van den Schrijver, om de beste vent
dediging van 't leerftelfel der Gereformeerden, 't welk
hij, uit overtuiging, voor 't meest gegronde houdt, te
vervaardigen , itraalt in alles duidelijk door. Beminnelijk
is de gematigdheid, waarmede hij over anders denkenden
oordeelt, en niet minder loffelijk de toegeyendheid , die
hij aan den day legt, omtrent 't geen hij openhartig erkent
in zijn Kerkgenootfchap nog verbetering te vereifchen.
Als men dan nu alles zoo inziet , zoo veel, als tot de
hoofdzaak Diet behoorende , wegwerpt, of min belangrijtc , en zich alleen van zulke met gezond veritand gekozene bewijsredenen bedient, voor 't geen men
evenwel in onderfeheiding van anderon aanneemt, dan
nioet er in de daad veel van de vrij algemeene yooroordeelen tegen de leer , leerwijze en inrigting van 't Gerefortneerele Kerkgepootfchap wegvallen, en Ian ontvangt
tij den onpartijdigen Lezer de aangename hoop, dat
de middelmuur der affcheiding geheel zal weggenopen zijn, vrij wat voedfel.
De onderwerpen der Gefprelcken zijn de volgende:
De Leer der Voorverordinering, der Voidoening, der Peru.
tiorvenhei d, der Onmagt, de Kinderdoop, de Predikuilyza
in de Gereformeerde /ark , de Vromen, de Onverdraag
zaambeid in de Gereformeerde .Perk, en de Formulieren,

Tif. ic 11RANT, LEVEN VAN JEZT/S.

SI

Net Leven van 7ezus, een Gerchenk aan de yew/. Door
J. m. SCHRANT Roonsch-Priester. re ilmflerdam
kij B. J. Crajenichot. 1808. In kl. 8vo. 4.2 Bi.

iets firekt zoo zeer ten fprekenden bewifze van den

N zachten en weldadigen invloed, welken de meer en
meer toenemende verltandsverlichtin„cr otrzer tijden oefentdan dat men ook nit den fchoot der Roomfelie
Kerke, van welke de geest der Onverdraagzaamheid voorbeen ten heerfchenden karaktertrek diende , fchriften ziet
voortkomen, wier Opftellers toonen , om nu van andere
goede hoedanigheden niet te gewagen, in befcheidenheid
en zachtmoedigheid met vele Protestantfche Schrtivers
wel te kunnen wedijveren. Het getal van zoodanige
fchriften moge wel nog niet zeer groot zijn, waarvan,
misfchien , de hoofdreden moet gezocht worden in de
manier van godsdienflig onderwijs, welke, tot voor niet
zeer vele jaren, in het Roomfche Kerkgenootfchap ge..
volgd werd; betere inrigtingen , dat belanarijk onderwerp betrelTende , doen voor het toekomende de beste
uitzigten voeden , en leggen den grond der ftreelende verwachtinge , dat ook fangs dezen weg de onzalige ver.
wijdering tusfehen de onderfcheidene Christelijice Kerkgenootfchappen zal wegvallen, en de banden van wederzijdfche verdraagzaamheid vaster zullen worden toege.
haald.
Het Werkje , hetwelk thans voor ons ligt , befchouwen
wij als eene dienitige bijdrage , om aangaande zulke
betere tijden geene ongegronde uitzigten te mogen voeden. Hoewel aan zijn Kerkgenootfchap getrouw,
derfcheidt zich aldaar de Wel Eerw. SCHRANT op eene
loffeliike wijze van velen ziljner Geloofsgenooten, zoo in
taal en flip, als in de orde, en wending
van voordragt en der behandeld zaken. In het Voorbe.
rigt tot het Werk, aan den Kroonprins van Holland opt
gedragen , na aan het verbeterde Schoolwezen in het algaiter) zijne hulde gedaan te helsben, beklaagt hil zich
over het gebrek aan de noodige Werkjes , welke door
de Schoolleeraars van zijne Gezindte hunnen Kweekelingen
met vrucht in handen kunnen gegeven worden: „ Eeni„ ge Vlaamfche Bijbelfche Gefchiedenisfert, zoogenaatn5, de Evangelie-boeken, en foortgelijke Schriften meer
„ hoe
D4
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— hoe ellendig (fchrijft zijn dezelven veelal za„ mengefield ! Hoe onverftaanbaar op verfcheidene plaat.
„ fen! welke walgelijke taal !• en hoe ondoelmatig voor
„ Kinderen!” Om in dit gebrek te voorzien, befloot de
Eerw. SCHRANT, door eene loffelijke zucht voor bet
zedelijk heil des opkomenden geflachts gedreven , zijne
krachten te beproeven, en . naar onzen dunk, met een
zeer gelukkigen uittlag ; als hebbende hij zich eeniglijk
toegelegd, om , volgens den leiddraad der Evangelifche
Gefchiedenisfe, de Jeugd bekend te maken met het !even, de lotgevallen en de leer va- JEZUS , met vermij.
ding van alle gefchilflukken , die, ichrijft hij , zoo min
anogelijk in een Werkje voor Kinderen pasfen. De Heer
CHRANT heeft zijn kVerk in zes Afdeelingen verdeeid ,
ie wederom in Lesfen , te zamen tweeenzeventig in
getal, gefplirst zijn.
De Eerie Afdeeling behelst JEZUS Geboorte, Jeugd,
;11 mannelijken Ouderdom, tot aan zijne Prediking.
De Tweede, de merkwaardigtie van zijne %Vonderen.
De Derde, den voornaamflen inhoud van zijne Leer.
De Fierde, zijne meest belangrijke Gelijkenisfen.
De Vijfde, eenige trekken nit zijn zedelijk Karakter.
De Zesde, zijne laat(te Levensdagen , Lijden, Dood
Opflanding en Hemelvaart.
Achter iedere Les volgt etne Toepa;fing , in welke het
.edelijk gebruik, hetwelk van het in dezelve verhandelde
worden gemaakt, kortelijk wordt aangewezen ;
de tevens daarbij gevoegd een aantal Vragen, op welke
hot Antwoord nit de Les kan worden opgemaakt : eene
fchikking, tot welke het gebruikelijke in vele- fchriften ,
door de Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen, in het
4/Cilt gegeven, onzen Schrijver aanleiding-gaf.
Hartglijk. en Evangelisch is 's Mans aanfpraak aan de
Iiinderen, in welte hij hun het belang des onderwerps,
het Leven van jEzus , in de volgende gepaste bewoordinl
gen onder bet oog brengt: „ Nooit was er iemand, die
„ meerder regt op onze hoogachting en liefde had ,
dan jg,zus , in aaninerking genomen de oneindige
,, voortreffelijkheid van zijnen Perfoon , de hooge
waardigheid , welke Hij bekleedde, en de uitmun‘
„ tende dienften , dear Hem aan de menschheid bewe„ zen., %Vie inamers was jEsus Hij was meer dan.
„ eenig verlicht en , deugdzaam Mensch: Hij was de waarL , achtige Zoon ran God , voor vele eeuwen onzen
r
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,1 Vaderen toegezegd, om ons Mensch geworaen , en
,/ onder ons menfchen verkeerende, om ens den weg
19 der zaligheid , zoo door zijne Leer als Voorbeeld, aan
39 te wijzen , de Waarheid en Deugd in haren waren
5, luister te heraellen, en door zijn Lijden en Dood ons
„ geluk vuor altoos te vestigen."
Gaarne wilien wij lets ter proeve leveren; loch het
veld is fchier te rnim tot het doen van eene keuze.
Wij than het Boek. open , en aldaar valt ons oog op
de uirbreiding van bet Gebed des Heeren. JEzusin
zijne Bergpredikatie , doet hij zijne leerlingen aidus
aanfpreken. „ 1k wil u eens eene facts mededeelen,
1, waarom en hoe gij uwen Vader bidden zult. Bidt
P) derhalve dus:

l,

Onze Vader , Vader der menfchen , die , in de Heme„ en , boven tines verheven zijt! Uw Naam worde gehel.
„ ligd , uwe heerlijke volmaaktheden worden van alle
menfchen gekend en verheerlijkt 1 Uw Koningrijk ko.
„ ale! Uw Rijk van Waarheid, Deugd en Gelukzalig.
„ held , breide zich hoe Langer hoe meerder uit! Uw
„ Wil gefchiede, gelijk in den Hemel , alzoo ook op
„ de Aarde worde zoo wel van menfchen als zaligen
„ geeerbiedigd Geef ons heden ons dagelijksch brood,
„ hetgene wij tot ons beilaan , zoo Haar ligchaam als
„ ziel , noodig hebben! En vergeef ons onze fchulden ,
„ misdaden , gelijk ook wij vergeven aan onze fchulde.
„ naren , aan hen, die ons beleedigd hebben! En lei&
„ ons niet in hekoring , laat ons niet in bekoring tot
„ zonde geraken ; maar verlos ons van bet kwade, van al
„ wat onzen gelukflaat kan hinderlijk zijn! Amen! Dit
„ zij zoo:"
De Toepasfing , welke de Eerw. SCHRANT hiervan
ten zedelijken gebruike zijner lieve kinderenmaakt, luidt
aldus: „ Het bidden zij, en blijve u ook Heeds eene
,5 genoegelijke verrigting )! Gij hebt hetzelve noodig,
„ deugdzaam en gelukkig te leven. Maar laat uw oog11 merk daarbij even zuiver zijn ! Wilt nimmer door het
55 gebed bedoelen, de gunst en bet aanzien der men,' fchen te winnen! Neen ! begeeft u liever tot de een1, zaamheid, en [tort daar uw hart voor uwen Hemet", fchen Vader uit , die u in de verborgenfte plaatfen
gaddlaat , en tot op den grond awes harte ziet,
1) Bide
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Bidt in den naam van jezus , door wien alleen
2 , moet zalig worden , en van den Vader kunt verkrij,, gen, hetgene gij vraagt, volgens de toezegging, door
9 , uwen Heiland u meermalen gedaan," enz.
Van de menigvuldige blijken van des Eerw. Schrij,
vers hartelijke zucht voor de voortdurende onfchuld
der jeugd en de opleiding van dezelve tot ftandvastige
deugdsbetrachting , ontmoeten wif ook een voorbeeld in
het toepasfelijk gebruik van de Gelijkenis van den verloren Zoon : „ Behalve deze troostvolle Leer" (Gods
vergeeflijkheid omtrent den berouwhebbenden Zondaar)
„ zoo bevat de overfchoone Gelijkenis van den vetlo.
„ ren Zoon ook nog voor u de voortreffelijkfte Lesfen.
„ en kan nimmer van u te veel herlezen warden. Zij fchil.
„ dert u met de levendigfle verwen af, welke rampen de
„ ondeugd en een losbandig leven na zich flepen. Ar,, moede, fchande, afzigtige kwalen, dikwerf een vroe2, ge dood, zijn veelal de gevolgen van een jeugdig leyen , in overdaad en wellust doorgebragt. ja wie
„ is in ftaat om alle die rampen op te tellen ? Hoe
menig jongeling en jonge dochter,, anderzins van de
„ beste verwachting , de lust en vreugd hunner ou.
ders, gingen dien weg op, moesten die gevolgen on„ dervinden, en ftortten reeds vroeg in het graf ! Hoe
59 velen dragen de ftraf der ontucht, een krachteloos en
99 verzwakt ligchaam , met zich om , gelijken meer
,; naar uitgeteerde geraamten, dan naar menfchen !
„ Hoe menig een riep dan niet, doch veelal te laat,
11 vol wroeging nit: Ach ! hoe ongeltikkig heeft mil
b ik den raad mij1, mijne ligtzinnigheid gemaakt! Had:
5/ ner Ouders en Leeraren wat meer gehoor gegeven,,
,, mijne lusten niet opgevolgd , gewis ik ware tot dit
„ rampzalig uiterite niet gekomen ! Kinderen , welk
55 eene ivaarfchuwing dan voor u allen! Laat dit voor59 beeld indruk op uwe harten maken , en u eene aan•
ss marring zijn , van nimnrer der ondengd of der ver„ Ieiding gehoor te gevert , ma y den raad uwer On.
2, ders en Leeraren op te volgen! Vermijdt ook de le.
„ digheid , vlucht kwade gezelfchappen, eert en vreest
„ Gad ! Dan gewis zult gij n nimmer over foortgelijket
gevolgen behoeven te beklagen.”
Recenfent eindigt met den wensch , dat de verlichting
van het verftand en de verbetering van het hart en d'e.
ZC.
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2eden der jeugd onder het Roomfcbe Kerkgenootfchap,
door den arbeid van den waardigen SCHRAM' onder den

zegen des Almagtigen , mogen bevorderd worden; en dat
ook Protestantfehe Leeraars en Onderwijzers dien arbeid
ten nucte d r to toevertrouwde jonge lieden wel zullen,
widen :tau
AIIIIMMI.P••••••••••■■■•••■•,

Uitvoeri2, e Wiskunflige ilardrilksbefehrijving voor de bel'ehaalde yeugd, en voor allen, die zich, zonder mondeling ondenviis , hieromtrent nader wenichen te onder.
rigten. Uit het Hoogduitsch van A. G. WALCH, Hoop
letraar en Reaor van bet Gymnajium to Schleuflngen,
overgezet naar den derden druk. Te ilmfierdam, bij
W. van Vliet. 18o8. In gr. 8vo. 374 Bl.
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zeer verkuischt zijn wij over het algemeen met
dat flag van Leerboeken , waarin hoogere Wetenfchappen, die, behalve Wijsgeerige proeven, eene
Wiskunftige bearbeiding vereifchen, voor ongeoefenden
in laatstgemelde vak behandeld worden , met achterlating van dezen niet falenden toets der Waarheid.
War anders toch kan het gevolg zijn van dergelijke opitellen , dan eon verminkt en zeer gebrekkig onderwijs?...
wat anders, dan dat de Wiskunst, wegens bare moeijelijkheid en fchijnbare dorheid , vast meer en meer verwaarloosd en aan een kant gefchoven worde bij de op.
voeding der Vaderlandfche jeugd ? Trouwens zoo de
geachte Werken van eenen NOLLET en SIGAUD DE LA
FOND de mogelijkheid voldingen om lesfen te fchrijven
over de Natuurkunde : en zoo al dit gedeelte der Wils.
begeerte uit beflisfende proefnemingen eenigzins of genoegzaam voor eerstbeginnende en oppervlakkige Lief.
hebbers kan geleeraard worden : zulks belet niet, dat
wij de onderneming , om der befchaafde Jeugd eene Wiskun/lige ilardrijksbefchouwing zonder Wiskunflig betoog
te leveren , voor eene vreemde gril en harfenfchim aanien. Maar ftellen wij het vooroordeel ter zijden. Een
Duitsch Hoogleeraar dien bet in zijn vak aan belezenheid niet onthreekt , en wiens welmeenen wij gaarne
erkennen wilien , heeft deze zonderlinge task aangefla•
gen, die een LULOFS VARENIUS en andere vermaarde
Mannen voor zich te zwaar keurden , of wel beneden
zich
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zich achteder. Niet weinig intusfchen fhan wij Vetle.
gen, bij wien wij dezen Schrijver en zijn Boek , ons ter
beoordeeling toegezonden, inleiden en aanprijzen zullen.
Immers voor de befchaafde Jeugd der groote wereld,
die liever aan de tooitafel en in de faletten verkeert,
dan zich met kundigheden het verttand verrijkt , is het
geene gangbare count. Haar houden aangelegener zaken
en luchtigq voorwerpen van goeden fmaak onledig , om
een ernitig Leerboek in te zien, dat haar den Wereldbol
befchrijft, op welken zij leven enkel om zich te verma.
ken en weg te Iterven! Anderen daarentegen , die op beteren aanleg en waardiger doel zich beroemen mogen,
door op regtfchapen wetenfchap prijs te ftellen , moeten
wij naar elders henenwijzen, en bij voorkeuze een Wis•
kunflig onderzoek , fchoon nu misfchien ouderwets genoemd door hedendaagfche betweters , als ware Letterminnaars aanraden. En is er iernand onder onze Lezers,
wien het te dezen aan oefening mangelt , of die zich ook
den toegang tot de Wiskunde niet te banen weet voor
den zoodanigen misfchien zal onze WALC wel niet
onnut, dan toch zijn Leerboek niet zeer gevallig
zijn. Bij een opflel , als het zijne , was tet ondoenlijk
voor den Schrijver, het gebruik veler Wiskunitige be, arningen en bekende waarheden te vermijden , die voor
eene befchaafde , dat is bier riet grondig ondenvezett
Jeugd , toelichting vereischten, ook naar bet oordeel
des Hoogleeraars.
Daaraan gevolgelijk befteedde hij
ruim bladz. ter flot der Inleiding , en moest al verders de verklaring van eene menigte onduitfche woorden
en kunsttermen gedurig invlechten in bet Werk zelve.
Deze ldatstgedachte ophelderjngen komen voor in tusfchenredenen, doorgaans van te langen adem of uitgeflrekt.
heid , om niet nadeelig te zijn aan duidelijkheid van ftijl
en regelmatige voordragt. Ook twijfelen wij, of wel
het gezegde fluk aan bet flot der Inleiding, hoe noodig
tot eenig goed begrip der voorkomende zaken, ten voile
bevattelijk zijn zal voor Lezers , die geheel vreemdelin.
gen zijn in de Wiskunde, en aithans hare eerfle gron.
den nimmer beoefend hebben. Dan , hoeveel dit alles
hinderers moge aan het gebruik, waarvoor het Werk,
zoo van den Maker als Vertaler , beftemd werd , nog
flerker wederhouden ons de volgende bedenkingen van
hetzelve bij ongeoefenden aan te prijzen. Behalve do
reeds geopperde zwarigheden , mogen ivij de verdienfle
van
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van cent eeuvoudige voorflelling , zoo belangrijk voor
onervarenen doorgaans den Heere wALcH niet weigerot). Een en andermaal nogtans is hij afgedaald tot het
Matte en lage en zal zijn Werk vermoeden wij, aanfoot geven aro, de be fcbanfde jeugd , kitteloorig als zij
is om niet als lompe weetnieten en zotte onverilanden
befchouwd te willen worden. Zoo keuren wij af,
dat ooze Schrijver (131. 74) in eene vrij lange tusfchenreden betoogd !weft, dat het tiictsverfchil aan de Oostelijker of Westelijker gelegen plaatfen des aardbodenas , nit
den vroegeren of lateren op- en on lerg,ang der Zonneont!halide , Diet te wij ten zi j aan bet Verfchil der fladsklokken!
ons, namens ooze befchaafdere
Nog iterker hulgen
Landgenooten , niet daarover dat de Hooggel.
Schrijver het aigezazgil vooroordeel tegen de beweging
der Aarde, dat zich op den ilijbel grondt , met noodelooze breedvoerigheid wederlegd heeft; maar wel inzonderheid hierover, dat hij ten loatfte het domme bijgeloof
tot zwijgen brengen wii met dit jammerhartig gefprekje
tusfchen eenen vALENTijN en zekeren Koster (bl. 169.)
V. fleet Koster! hoe2 war zegt Gij daar?
Wij zouden draaijen om de Zon?
Gij droonr. [feet ¶ozua niet aan haar
Oin Ili! te !Inn te Gibeon ?
zeggen wit.
K. Dat is 'r joist, wit
Want, federt dien dig that
Bewijs on nit de Schrift, zoo gij er kans toe zier,
Dat hij haar wetter loopen Her.

Wij fchamen ons bi;kans der aanhalinge, en des Hoog.
leeraars , die alike dweepende weetnieten door eenen
laffen trek van valsch Vt r n aft onderneemt den mond te
ftoppen in eerie Wiskuntlige Aardrijksbefchrijving. In
een Vaderlandichen Almanak of Kinderboekje zou dit
fprookje beter pasien.
Het gezegde even wet , wij erkennen zulks , beflist
weinig omtrent de eigentijke waarie van het Stuk, dat
ter beoordeetiol, voor ons list, en bereft veeleer desEielfs inkleeding. Gaan wij dos eenen flap verder, en
merken wij nu am] , hoe meer Opiteller en Vertaler
dezen arbeid widen bercboukvd hebben als eene handlei.
dies te meer liadden owe-

ding your ongeoetenden
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ten 2orgen , dat men zich veilig op het gezag Iran dit
Leerboek verlaten konde.
Intusfchen , wie van beiden te dezen zij te befchuldigen, wij hebben ook bij eene oppervlakkige naziening
fporen van achteloosheid of misflagen ontdekt , die ons
ineerdere doen vermoeden , en uit lien hoofde ons verpligten den Lezer te waarfchuwen tegen een onvoorzigtig gebruik deter handleiding. Te onregt toch wordt
bier (b1 33) de Planeet illercurius zeventienmaal kleenet
gefteld dan onze Aarde, terwijl hij, volgens LA. LANDS
en BODE rijkelijk deelen grooter gefchat worth, en
de vergelijking zijn zoude als vo,14228. (*) Andere
dergelijke misflagen , of althans verfchillende opgaven
betrekkelijk de Sterrekunde, tegen het gezag van beroenr,
tie Mannen inloopende , gaan wij met ftilzwijgen voorbij. Aileen teekenen wij nog aan , dat (op bl. 5r) de
affiand der Wachters van Uranus, in dagen, uren en fninuten , flat uitgedrukt , waar zeker de bedoeling was
van hunnen omloopstijd te gewagen. Ook mogen wij
niet of wegens den omloopstijd van Saturnus verstafgelegen Wachter deze grove drukfout te vermelden , dat
aldaar (bi. set) 19 Dagen 7 U. en 47 M. genoemd worm
den, in ftede van 79 Dagen 7 U. en 47 M.
Even zeker is het ons , dat dit Werk in Were opzig,
ten niet met de vereischte naauwkeurigheid werd bearbeid of nagezien. Want (oin flechts dit in 't voorbijgaan aan te flippen) in de berekening van Aristoteles
leeftijd (in eene noot op bl. 1a9 voorhanden) lezen wij,
dat die vermaarde Wijsgeer in het 396fie .7aar voor Christus zou geboren zijn; welk getal, (het beloop van 99
Olympiaden , in well: tijdgewricht Aristoteles ter wereld
kwam) van 774 jaren (den aanvang dier •riekfche fpelen
uanduidende voor 's Heilands geboortejaar) afgetrokken , het jaartaf van 378 (of, gelijk anderen meenen , van
380) Ivor Christus nitievert in het onderhavig geval.
Ons beftek verbiedt ons, eene aanhaling van belang
rijken inhoud uit dit Boek over te nemen , en voor een
uittrekfel is het geenszins berekend. Om evenwei deskundigen in flaat te ftellen wegens de volledigheid te
oordeelen van dit niet Wiskunftig Zamenftel eener Wiskun(*) Men aie de Tafel nehter LA LANDS, Abregi d'Aftrono.
Amft. 1 774. en de Befehousving van het Hce1-41, door
SODE, Leyden 18.o, bl. 12.
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kun gi g e Aardrijksbe rebrilving plaatfen wij, ten flotte,
tie opfchriften der XVfl I loofiltukken , waarin het Werk
is afgedeeld, belialve de reeds gedachte kidding Chi.
1-28;, T. Over den (land der Aarde in het Zonneftelfel, met opzigt tot andere Wereldbollen (bl. 29-61).
II. Over de gedaantc der Aarde 62-120). III. Over
tie giootte der Aarde (bl. 721-144). IV. Over de beweging der Aarde (bl. 145-170). V. Over deo Evenaar en de Aardrijkskundige Breedte(b1.171-178). VI.
Over den Nlerit(iaati of de Middaglijn, en de Aardrijkskundige Lengtc Col. 179-213). VII. Over den Zonneweg de Evenaarspunten en de Zonneltandpunten (bl.
.214 _ 2L3). VIII. Ov,,n. den Horizon en de Hemelftreken (bl. 229-240). IX. Over de kleine Cirkels der
Aarde , alsmede over de Keerkringen en Poolcirkels in
bet hijzonder (b14 241 - 248). X. Over de verdeeling
der Aarde in Halfronden, en volgens de drieerlei Sphe.
ren , of (tandem der Aarde (bl. 249-260). XI. Over
de verdeeling der Aarde in Luchtftreken (Zone) (bl. 26128r). XII. Over het onderfcheid tusfchen de bewoners
der Aarde, met opzigt tot hunne fchaduw (b1.232-288).
XIII. Over de Aardrijkskundige Klimaten , en de verdeeling der Aarde volgens dezelve (bl. 289-297). XIV.
Over eenige benamingen der menfchen, met betrekking
tot hunnen verCchillenden Rand jegens elkander (b1.298326). XV. Over de Aardrijkskundige Maten (bl. 3273 33). Hier zal men echter te vergeefs jets zoeken wegens de jongfte bepalingen der Roede en Voetmaat door
de Franfche Geleerden , omtrent den aanvang der tegenwoordige eeuwe. XVI. Over Landkaarten en Aardglo.
ben (bl. 334--'34e . XVII. Over bet gebruik van den
Globe (bi. 345-374) . zonder dat evenwel bier eenige
melding ons voorkome van de verbeteringen omtrent den
Aardglobe van onzen Landgennot COVENS, met welke
en Schrijver en Vertaler onbekend fchijnen geweest te
zijn; waarom wii onze Lezers herinneren aan ons verfiag deswege in ons Maandwerk voor 1803. D. I. bl.
16--19
Tot de volkomenheid van deze Handleiding draagt allude toe , dat men hier in aanteekeningen, doorgaans
under de bladziIden geplaarst, eenige voorname berigten
aantreft wegens de twestberoemde Mannen, van welken,
de Schrijver gewaagt, en o®k dit Werk, ten mute van
sent.

del,At G. WA.L C
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eerstbeginnenden, met eene uitflaande koperen Plaat, iii
drieen afgedeeld, verrijkt is, op welke nogtans in Fig.
de letter T (behoorende in het middelpunt des Cirkels) gemist wordt.

Natuur- tafereelen ; met Wetenfchappelijke Ophelderingen.
Door ALEXANDER VAN HUMBOLDT. Naar het Hoogduitsch 9 door GERRIT TROOST. /fle Deel. In deg
Haag , bip Immerzeei en Comp. 1S08. In gr. 8vo.
258 Black.
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eer eigenaardig is bet , en ook zeer algemeen, dat
Voorredens , Voorberigten , of welk een naam men
ook aan die Boekgedeelten geve , welke het Werk voorafgaan, een verflag van de herkomst enz. des Boeks be.
helzen. Niet vreemd , dat ze doorgaans op eene aanprijzende leest gefchoeid zijn. Zeldzamer is het, dat de
Schrijver,, als 't ware, Recenfent zijus arheids zij ; en
nog zeldzamer,, dat hij het gebrekkige daarin gevoele ,
en met voile erkentenis er voor uitkorne. Dit echter troffen wij aan in de Voorrede dezes Werks des Heerert
VAN HUMBOLDT. Deze zeidzaamheid, gevoegd bij het
onderrigtende en de kortheid, maakt het ons ten pligt,
dezelve geheel mede te deelen.
„ Het is ," fchrijft VAN HUMBOLDT, „ niet dan aar.
zelend, dat ik het Pnbliek eene reeks van waarnemingen
aanbiede , die bij de befchouwing van groote Natuurvoorwerpen op den Oceaan, in de wouden van den Orenoco,
in de wildernisfen van Venezuela, en in de eenzame Pe^
ruaanfche en Nexikaanfche gebergten ontflaan zijn. Eenige fragmenten werden op de plaats der befchouwing
zelve opgeteekend , en naderhand tot een geheel gebragt. Een al gemeen overzigt der natuur,, het bewijs
van de zamenwerking der krachten, de vernieuwing van
het genot , dat de onmiddellijke befchouwing den gevoeligen mensch verfchaft , zijn de oogmerken , die ik getracht
help te bereiken. Elke Verhandeling zal een geheel op zichzelven uitmaken ; in Zile zal zich eene en dezelfde (trekking
tot een algemeen doeleinde openbaren. Deze xstetifche
behandeling van voorwerpen uit de Natuurlijke Historie
fiat, ondanks de voortreffelijke kracht en buigzaarnheid.
elder vaderlandfche taal (de lioogduitfche), den Schrijver
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ver groote zwarigheden tegen. De rijkdom der natuur
verwekt eene ophooping van bijzondere beelden. Duch
het is juist deze ophooping , die het rustige en den
geheelen indruk van het Natuurtafereel floort. Tot het
gevoel en de verbeelding fprekende, wordt de alit al ligtelijk een dichterlijk profs. 1k behoef dit hier niet Hader te ontwikkelen , daar helaas ! de volgende bladen
maar al te vele voorbeelden van zoodanige afwijkitigen
van zulk een gebrek aan houding bevatten.
„ Ilc wensch intusfchen, dat mijne Tafereelen , ondanks
dit gebrek , dat ik zelf ligter gevoelen dan verbeteren
Lan , den Lezer nogtans een gedeelte van het genot Vet.fchaffen mogen , dat de dadelijke hefchouwing aan hen
verzekert , die de fchoonheden der Natuur bevatten kunnen. Daar dit genot toeneemt naarmate onze blik dieper
in den inwendigen zamenhang der natuurkrachten indring-t, heb ik aan elke Verhandeling wetenfchappelijke
dring-t
bijvoegfels en ophelderingen toegevoegd.
heb alles t'huis gebragt op den eeuwigen indruk ,
dien de phyfifche natuur op de moreie ftemming en bet
lot van den mensch uitoefent. Vooral wijde ik deze
bladen toe aan bedrukte gemoederen. \Vie zich nit de
door flormen beroerde levenszee gered heeft , zal mij
gaarne in digte wouden, in onafzienbare woestijnen , en
over 4.4e hooge fpitien der ilndesketen volgeu. Tot hem
zegt het wereldrigtende koor :
De vrijheid zetelt op der Bergen hoogen top.
Ceen damp van graven flijgt in 't zuivre luchtruim op.
't Geluk blinkt overal in dorenlooze rozen
DO ar , ;mar de fnoode mensch nooit woonplaats heeft verkozen."
Ziet daar 's Schrijvers plan , wijze van bo.verking , en
't geen het heerfaende is in elk der bier opgehangene
Tafereelen. Schoon dezelve tot dat fombere , waarvan hij gewaagt, eene (trekking hebben , zullen toch
wel andere dan bedrukte gemoederen in deze bladen
een veelvuldig en afwisfelend onthaal aantreffen, daar
zich waarnemingen en zeidzaamheden als opeenflapelen bovenal voor hen , die , gclijk HUMBOLDT zich
elders uitdrukt , „ nooit ons \Verelddeel ver/aten , et
de beoefening der algemeene Aardrijkskunde verwaarloosd hebben." Der zoodanigen twijfelingen tracht hij
oplosfing en voldoening te fchenken. Viuden zij die
LETT. 1809. NO. a.
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niet in de veelal op hoogen toon geftemde Natttur-tafereelen zelve , zij mitten niet te vergeefs de Ophelderingen
en Bryvoegiels raadplegen. Deze zijn veelvuldig, en van
zulk eenen aard, dat ze des Schrijvers rijkheid in eigene
waarneining,en en belezenheid in die van artderen , alsmede eene beoordeeling en te regtwijzing van vele verkeerde begrippen beheizen. Veel, dat wij er niet in verwacht hadden , is er ons in voorgekomen , fours met eene breedvoerigheid , welke naar eerie Verhandeling zweemr.
Het eerfte Tafereel , over de Wildernisfen (Steepen) en
Woestenijen , 35 bladzijden beflaande worth gevolgd
door een vijftigtal Ophelderingen, die tot bl. 117 loopen. Daar de Schrijver zelf van Dichterlijk Profit gewaagt , willen wij , nit vele daarvan ten bewijze ftrekkende gedeelten , er een ophalen. De Wildernis in ZuidAmerika befchrijvende , vinden wij ten opzigte van de
Luchtsgefteltenisfe : „ Wanneer onder de regtnederfchiew
tende Itralen der nooit bewolkte zon het verfchroeide
gras in flof verkeerd is , fpart de verharde grond zich
op , even als ware hij door eene hevige aardbeving gefchokt geworden. Waaijen er dan tegenftrijdige luchtftroomen overheen en plant zich deze botfende beweging
voert , dan doet zich in deze wildernisfen een zander.
ling verfchijnfel op. Als trechtervormige wolken, welter fpits langs de aarde heendrijft , ftijgt het nand als
een damp , welligt met elatrike ftof geladen, door de
dunne lucht in ' t midden van den dwarrelwind op , even
gelijk de ruifchende waterhoos , welke den ervaren zeeman met fchrik vervult. Het fchijnbaar nederhangencl
wolkenkleed Iaat nu niet dan een duister geelkleurig Licht
op den verdorden grasgrond nedervallen. De gezigtein-,
der treedt plotfeling nader. Hij vernaauwt de wildernisfen gelijk het hart van den wandelaar. De heete ftoffige
aarde , welke als in nevelen gehuld in den dampkring
zweeft , vermeerdert de verftikkende warmte der lucht.
In plaats van koelte, voert de oostenwind , over den
lang verhjtten grond henen waaijende , nieuwen vuur.
gioed aan.
„ Ook verdwijnen allengskens de poelen , welke door de
geel gebleekte waaijerige Palmboornen voor eene volkomene opdrooging befchut werden. Gelijk in het ijzige noordeu
het dier door koude verltijft , even zoo onbewegelijk fluimerenhier de krokodil en bolflang , diep in den verdroogden

kleigrond gegraven, Dorbeid verkomdigt atom den (load,
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en overal volgt den dorftigen reiziger, in de fpeling der
gebogene lichtttralen , het fchijnbeeld van eenen golvenden waterfpiegel. In dikke flofwolken verborgen , en
geprangd door 'longer en hceten dorst, zwerven bier
paarden en runderen rond, daar de eertte, Met lang
gerekte halzen , hoog tegen den wind infnuiven, om,
mogt het zijn, in de vochtigheid der lucht de nabijheid
van eenen nog niet gansch uitgedroogden pool te ontdekken.
„ Bedaarder en bedachtzamer trachten de muildieren,
op eene andere wijze, hunnen dorst te lesfchen. Eene
bolvormige geribde plant, de meloca&tis , betluit in een
Itekelig bekleedlel een waterachtig merg. Het muildier
flaat met zijn voorpoot de dorens ter zijde, en waagt
het alsdan er de lippen met omzigtigheid aan te brew.
gen , om het koele fap van dezen distel te drinken.
Doch het drinken nit deze levendige plantenbron is niet
altijd zonder gevaar ; want dikwijls ziet men dieren ,
welke door de ftekels van de caatis aan den hoef verlamd zijn.
„ Volgt eindelijk op de brandende hitte van den dag
de verkoeling van den even langen nacht , nog dan zelfs
kunnen paarden of runderen niet rusten. VerfchrikkeBike vledermuizen vervolgen hen in den tlaap , zuigen
hen gelijk de vampire her bloed uit , en hechten zich
klemrnend aan huirne ruggen, alwaar zij etterende wonden verwekken , in welke zich muskiten , hippobosken en een beer van ttekende infeCten nestelen. Op
eene zoo fmartelijke wijze Leven de dieren , wanneer
de gloed der zonne bet water op den aardbodem verdroogd heeft!
„ Nadert eindelijk, na eene lange droogte, de weldadige regentijd, dan verandert plotfelijk het tooneel in
deze wildernisfen. Het donkere blaauw van den tot biertoe onbewolkten hemel word t lichter. Naauwelijks herkent
men des nachts de zwarte ruimte in het iterrenbeeld van
het zuidelijk kruis. De zachte phosphorike glans van de
11fagellaanfche wolken verdwijnt. Zelfs het loodregt nederfehijnende gefternte van den adelaar en den flangendrager
Ichittert nu met een trillend en minder planeetachtig licht.
Gelijk verafgelegene gebergtenvertoonen zich eenige wolken in het zuiden, die zich nevelachtig over het zenith
uitbreiden. — De in de verte rommelende donder kondigt
de komst van den ailes bezielenden regen aan. „Nam
E2
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„ Naanwelijks is de oppervlakte des aardrijks bevorh.
tigci , of de dampende wildernis bedekt zich met kijlling

en ritfelende paspalum , en verfcheidene grasfoorten.
Opgewekt door het klimmende licht , ontvouwt de laag
groeijende mirnofa de fluimerende bladeren, en hegroet de
opgaande zon, harmonisch met het vreugdelied der
vogelen en de ontluikende bloefems der waterplanten.
Paarden en runderen verlustigen zich nu in het voile genot eens nieuwen ]evens. De fchoongevlekte Jaguar
verfchuilt zich in het hoog opgefchoten gras, en werpt
zich met een kattenfprong, even als de Aziatifche tijger,
op het vreemdzaam voorbilweidend dier. — -Naar 'Ind
van het verhaal der Inboorlingen , ziet men romtijds den
bevochtigden kleigrond aan de oevers der tnoerasren zich
langzaam en heuvelachtig verheffen, en dan weder de
opgewoelde aarde met een hevig geluid, als bij de ult.
bariting van een kleinen flikvolkaan , plotfelijk als
wolken verftuiven. Wie dit verfchijnrel kent , neemt
de vlugt; want een reusachtige waterflang of geharnaste
krokodil , door de eerfte regenvlaag nit harm fchijndood gewekt , ftijgt nit deze groeve op."
Het tweede Natuur -tafereel voert ten opfchrift:
beelden over den Gedaantevorm (phylionomie) der Planten VAN
_HUMBOLDT bezigt het eigen fchilderend penfeel ; dan de
Irleuren zijn naar den aard der itoffe gewijzigd. Wif
vermelden alleen het flot. Den rijkclom en de fchoonheitt
der- planten order de keerkringen verrneld en befchreven
hebbende, fchrijft hil
„ Deze en meer dergelijke genoegens der natuur ontberen de noordfche Volken. Vele
gefternten, vele plantengedaanten, vooral de fchoonfte,
(palm- en pilangvormen , boom vormige grasfoorten en fijnp
gevederde pethnofa) blijven bun earwig onbekend. De
treurige gewasfen , die onze trekkasfen in zich bevatten ,
geven flechts een flaauw deukbeeld van de majefteit des
plantengroeis van de keerkringslanden. Maar in de
volmaking onzer taal , in de verhicte verbeelding des
dichters , in de navolgende kunst des fchilders is eene
rijke bron van rchadeloositelling geopend. Uit deze put
onze verbeelding de levendige beelden van eene uitheemfche natuur. In het koude noordeu , op de woeste heide
tan de eenzame mensch zich datgene, hetwelk men in de
verst afgelegene werelditreken ontdekt heeft, eigen maken, en aldus zichzelven eene wereld fcheppen , die, heft
werk van zijnen geest , even als deze, vrij ea onvergam.

NATUUR.TAFEREELEN.
egankelijk is." — Ook eerie menigte van Ophelderingen
en Bijvrgfels Licht dit Tafereel toe.

Verfcheidenheid is in deze opgehangene Tafereelen
waargenomen. Het laatite hier aangebokiene voert ten
titel: Over de Watervalien van den Orenoco, bij /Purer
en Maypures. De treffende befchrijving van de rivier
zelve en de watervallen heeft ten Plot de vermelding
van de begraafplaats van een verdelgd Volk, en eindigt
inlet deze aanmerking: „ Zoo verdwijnen de gellachten
der inenfchen ! Zoo vervalt de vermaardfle kunde der
Volken ! Dan, wanneer iedere bloem van den menfchelijken geest verwelkt, wanneer in den ('corm der tijden
de werken van het fcheppend vernuft vergaan, zoo ontfpruit toch nit den fchoot der aarde eeuwig een nieuw
'even. Rusteloos ontvouwt de voortbrengende Natuur
bare teedere knoppen onbekommerd of de wrevele
mensch (een nooit verzoend ge(lacht) de riipende vrucht
vertreedt." — Weinige Ophelderingen en Bijvoegfels ver,
gezellen dit Tafereel.
Hoorden wij den Schrijver, ondanks de voortreffelijke
eigenfchappen , der Hoogduitfcbe tale toegefchreven ,
kiagten nitboe7emen om zich daarin near eisch nit to
drukken , de Nederduitfche Vertaler heeft dit ook gevoeld , dan over 't algemeen zich wel van zijn post
gekweten. In de veelvuldige eigen vreemde namen zijn
wel cenige misflagen ; dan vele willen wij aan den Drukker of den Proevennaziener wijten. De werkzame
Organifche krachten laten wij voor 's Schrijvers rekening.
Veelvuldig zijn zijne overwijzing en op andere door hem
uitgegevene Werken , Welker naflaan, veeltijds , voor
glen Nederdui;ftben Lezer onmogelijk is.

Leydens Ramp, door Mr. WILLEM BILDERDIJK en MAT..
THUS SIEGENBEEK. Met Afbeeldingen. Te ilinflerdam,
bij J. Allart en J. Ruffs. 18o8. In gr. 8vo.
Vaderland heeft zich altijd, ook zonder aanmerking van deszelfs geringe uitgetlrektheid ,
„ boven andere Lan Len, op een groot aantal van ver„ dienfielijite Geleerden molten beroemen. De zeventiende Eeuw, in alien deele het roemrijkst tijdperk
„
L3
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onzer gefcbiedenis, moge hierin bovenal hebben uit„ geblonken ; de mem van, in vele opzigten, de fat„ kel der verlichtinge voor ons werelddeel ontftoken te
„ hebben , moge biizonderiiik tot die Eeuw bepaald
2 , wezen; ook de achttiende Eeuw praalt met eene reeks
„ van Mannen , welke door het ganfche geletterde En„ ropa , als de eertlen in hun vak , geeerbiedigd worden.” (*) Zoo eerbiedigt men thans een' MILDERDip{ als Richter en Taalkundige; zoo roemt men thans
een' SIEGENBEEK, als kenncr en handhaver der Nederduitfche Letterkunde. Beider namen pralen aan het
hoofd dezes Werks, bevattende een zoo treffend en ontzettend voorval, de ramp van Leyden. Niets is natunrlijker , dan dat de verwachting bij het in 't licht verfchijnen zeer hoog gellemd was. Men had reeds ROEMER' S befchrijving en eene reeks van Prenten, dit alles
of beeldende ; men was meestal door befchouwing zelf
ooggetuige geweest der afgrijsfelijke verwoesting; voeg
hierbij zoo vele Leerredenen en Staatsbemoeijingen dit
voorval betreffende, en ieder zal ligtelijk begrijpen, hoe
rnoeijelijk , hoe bijna onmogetijk het was, omtrent hetzelve iet nieuws aan het licht te brengen. Velen echter
beklaagden zich, dat de Heeren KLUIT en LUZAC zonder dat jets van derzelver 'even den nieuwsgierigen tijdgenoot en nakomeling was overgebleven , ten grave gedaald
waren; anderen hadden gaarne derzelver afheeldingen
en de prenten , de ramp voorflellende, door eene juiste
uitlegging, met vermelding van velerlei bijzonderheden,
begeleid. Dit alles bragt den Boekhandelaar ALLART op
den inval zoodra hij vernam dat de fir. BILDERDIJK
een Gedicht op dit onderwerp vervaardigd, openlijk gelezen en ter drukpers gereed had , den verdienftelijken
Hoogleeraar SIEGENBEtK te verzocken , hetzelve met
enig Verhaal en de Levensberigten van de Heeren KLUIT
en LUZAC te verzellen. Uit dit oogpunt befchouwe men
het Werk, en wij fchromen niet, aldus befchouwd,hetzelve gelukkig bewerkt te noemen. Dan treden wij
eenigzins nacier ter zake.
De Opdragt van den Hr. BILDERDIJK aan den geleerden DE BOSCH heeft vele zachte en uitnemend volgehouden beelden ; b. v.
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Zie voor de Lemsfactien in dit Werk, bl. 85.

LEYDENS RAMP.
De noscn gij hadt haar doen herbloeien,
Die plant, die thands in 't flof vergaat.
Gij hebt haar ftengel op zien groeien;
Gij , eerst ontfehieten aan het zaad:
Gij knop en bladers nit zien fpruiten ,
En 't bloesfentkroontjen zich ontfluiten , eaz.

Zulke trekken kenteekenen de pen van BILDERDIJK.
Zekere onderwerpen zijn uit hunnen aard zelf zoo
krachtig , zoo fterk , zoo eclatant , dat de Dichter of
Schilder er niet veel , om zoo te fPreken , van zijne
kunst kan bijdoen. Leyden op het oogenblik der uitbarfling heeft men in plaat gebragt; het kon niet geluitken. Een groote, nare , zwarte wolf: met wat b[ikfent
in 't midden , en een enkeld voorwerp in de lucht of op
den eerfien grond ; zie daar de uitdrukking, die nimmer
voldoen kan I Even zoo is het ook met de Dichterlijke
afbeelding ; zij kon bijna niet voldoen, zij kon bijna
Met behagen. Men kon zeker de tafereelen , die zich
daarna vertoonden, fchilderen; maar, daar dezelve wezenlijk alle bekend waren , als waarheid geboekt , en
door duizende monden dagelijks verkondigd werden ,
konden zij ons niets nieuws voor den geest brengen , en
dus de gefpannen verwachting niet vervullen. Dit is,
onzes oordeels , de reden, dat een gcdicht op Leydens
ramp , zoo gewenscht door velen, die dit niet regt inzagen , eene zeer gewaagde onderneming was. ARNTZEN/US heeft er een gegeven , dat allezins lofwaardig
is; dit van BILDERDIJK is ook nitmunteud, zulks daldt
geene tegenfpraak , en echter dat nieuwe , dat verrasiende , dat fpelende, hetwelk men van het dichterlijk vernuft
vordert, ontbreekt. NIcn wijte dit nict aan de Dichters ,
maar aan bet Onderwerp : het treft al te zeer door eigene kracht en werking, en laat te weinig aan den fpeelzieken geest des Dichters over.
BILDERDIJK heeft zijne meesterlijke hekwaarnheid bier
niettemin weder getoond , en de treirendite tafercelea
en beelden blinken overal uit. Men leze neen I
men zie en voele.
Acta! Weelde juicht in 't heil van welverworven fchatten;

d'afgeloopen' dag; —
Verblijdt zich in 't genot
En, vaardig :inn den &sell den beker sari te vatten ,
Verzweigt haar de open grond die opharst met den flag..—
De Vader dankt zijn' God voor 'c :lama! lieve telgen,
Wier minnelijke kring zijn' zoeten disch ouningt.

E 4.
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rijst; hij ziet zijn kroost het fpattend hoofd verdelgen,
En vangt een' fteen op 't hart , die voor zijn' boezem fpringt.
De 1VIoeder deelt het brood met huisgezin en vader.
Zij leg de handtjens faam van 't wichtjen ,thands verzaad.
Waar is zij? — 't zelfde puin bettelpt hen al te gader;
En ftervend, weet er geen Wien 't noodlot overlaat. —
De Werkman plug zijn zweet om &ade en kind te voeden.
De dagtoorts Theft ter zee, het hongrend kluisjen wacht.
Groote God, wat snag de onnoozle fpoeden,
Ifij nadert.
Zijn hut , zijn gade en kroos: a I voor hun is 't eeuwignacht!
De Nooddrufc zoekt haar troost op 't firoo der legerftede,
Of blaast op 't fcherfjen kens een vonklend fpaantjen aan.
Nu heft zij 't oog tot God , in 't fchaamle lot te vrede;
En voelt zich ribbe en borst op eens te berflen clean.

Hoe natuurlijk en roerend zijn de woorden van eene
moeder, wier kind bedolven ligt !
„ 6! (Snikt

wie ge ook zijt , geniet Gods rijkften zegen,
„ \Vie me uit dees fcheurende aard mijn telgjen wedergeeft
„ Neem me alles, neem 't kleinood dat me over is gebleVen:
Dus zegt ze en rukt de fnoer van d'open boezem af.)
„ Neen; neem mijn hartebloed, mijn' adem , en mijn leven ,
„ Maar red, 6 red mijn kind, Wien de Almacht kinders gaf!"
Zii zwijgt. Men andwoordt niet. --Zij fcheurt de blonde hairen
Uit bloote kruin en vlecht: Redt , mannen ,redt mijn kind
(Dus fchreeuwt ze en zwiert in 't rond.)hergeeft het mij,Barbaten,
„ Of
voegt mij bij mijn telg , eer u de wrack verf/indtl•
„ Is dan, ontfermend God, geen redding meer te koopen?
„ Gebiedtge
Englen niet, in dees afgrijsbren nood?".

Overat vindt men dergelijke fraaije brokken, die den
liot)fddichter van ons Vaderland doen kennen.
Het Historisch Tofereet , misfchien beter eenvoudig Verhard gencemd is der waarheid getrouw en onderhoudend. Het beantwoordt derhalve aan bet oogmerk ,
waartoe het vervaardigd is. Dat men, na het lezen van
het krachtig gedicht van BILDERDIJK bier die ftoutheld , dat vuur niet vindt, dat velen gezocht hebben,
is niet aan den Schrijver to wijten. Deter ware het mis.
Inien geweest, het Historisch Tafereel vooraf te laten
gaan. Het eenige, dat wij zouden aannierken, is bier
en daar cenige ongelijkheid in den ftijl,die nu eons de
pen des Verhalers, dan weder de trekkers eens Schilders
vartoont.
De Levensichetfen hebben ons zeer veel genoegen gege.

rYDENS RAMP.

geven , en vervullen uitnemend den wensch van zoo
vele bekenden van de geleerde kLu yr en LUZAC, terwiji
zij tevens de nagedaehtenis van doze Mannen der nakomelingfchap getrouw zullen overbrengen. Het zijn kostbare bijdragen in de fchatkamer onzer Letterkunde.
Wij danken de Ileeren BILDERDIJK en SIEGENBEEK
voor hunnen welbelteden arbeid , en wenfchen hun toe
de noodige krachten van geest en ligcliaam, om, zegepralende over zulken, die niet ongaarne berispen , daar
ztj geen gelijken gang kunnen houden, ons met meerdere
Iettervruchten te verrijken.
Dit Werk is door de beroemdePlaatfnijders virm.gs,
VRIJUAG en PORTMAN kostbaar verfierd. Het afbeeldfel van KLUIT is vrij wel gelukt ; dat van LUZAC gaf
ons flechts eene flaauwe herinnering.
Reizen in China , inhoudende : Befchrijvingen enz. gemaakt en ver.
zatneld gedztrende het verblidin het Keizerlijk Paleisvanruenvzin-yuen , cn in eene daar op gevolgde Reis door het Land van
Pekin tot Canton, enz. Door JOHN BARROW, voorheen Cehcim - Secretaris van den Grave VAN MACARTNEY. Uit het
Engelse,h. Lie Deel. Net Platen. re Haarlem , bij
F. Folin. In gr. 81, o. 25.1g bi.
Indien de veelvuldigheid der Befchrijvingen van eenig Rijk
ons hetzelve door en door deed kennen, dan, indedaad,
moest bet nitgehreide Chine fche Rijk ons, om zoo te fpreken, even bekend vv , zen ais naderbij gelegene Rijken, ja
Ids oils Vaderland. Dar zulks echter verre van daar is,
behoeft geen betoog. De wijze , waarop Vreemdelingen,
fchoon in ftatclijk Gezantfchap derwaarts trekkende, ontvangen, omgeleid, bewaakt, befpied, en van veelvuldige begeerde kennisneming verwijderd en uitgefloten worden , is
cone genoegzame reden , om vast te dat de waarnemiugen van hun , die anderzins de noodige vereischten daartoe bezitten, gebrekkig blijven.
Niet vreemd, dat de Lieer BARROW, wiens Reize wij bier
voor ons hebben en door roevallige omflandigheden to lang
reeds onvermeld bled', op den dorpel zijns Werks , in de
voorafgaande Aanmerkingen , gewaagd hebbende van hetgene
de !leer GEORGE STAUNTON ons wegens China berigtte, wiens
kostbaar Work , ook in 't Nederduitsch verraald , wij
vankondigden, bet denkbeeld van de overtolligheid zijns
%Velts, dat zelfde Gezantfcliap betreffende , to keer goat,
ties vrij voldoende redenen bijhrengt, en reffens zijue bepaal.

BARROW

paalde bedoeling' vermeldt , „ om dit zonderlinge Volk
in deszelfs ware gedaante te- vertoonen , niet zoo zeer als
hunne eigen zedelijke leerliellingen hetzelve afbeelden ,
maar zoo als zij indedaad ziju , en het tevens te ontdoen van
chit vernis en klatergoud , waarmede de Zendelingen goedgevonden hebben , om hunne gefcbrifren, even als de paleizen van den Keizer,, te bekleeden; ook zal men trachten zulk eene fchers te geven van de manieren, zamenleving,taal , letterkunde, de fraaije kunfien en wetenfchappen,
de burgerlijke wetten, den Godsdienst en deszelfs leerffellingen , de bevolking, de bevordering van den landhouw,
her burgerlijk en zedelijk karakter van dit Volk, waardoor
de Lezer in that zal gefteld worden, om zeif te oordeelen in welk een rang China ander de hefchaafde Volken meet
geplaatst warden." Eene vrij zware taak , doch niet ongelukkig uitgevoerd, als men in 't ooge houdt de achterhoudendheid der Chinezen en den affland, op welken Vreemdelingen gehouden worden.
Den Heere BARROW , die zeker meester!ijk de pen voerr,
kleeft beftendig bet gebrek aan, om anderen, bovenal wat
Hier Engelsch is, re verachten ; hierin moet de Franfche
Schrijver COSSIGNY deelen, Wiens Aanmerkingen men echter
veelzins waardig gekeurd heeft, in de Nederduitfche vertaling van sTArt yrorc, aan den voet der bladzijden te plaatfen ,
door hem een Franiche Berisper, een Betweter getiteld.. On;
Itoldardsch Gezantfehap, met den Heere TITZJNGU Gan 't hoofd,
door VAN. BRAAM , de tweede in die Bezending , befchreven,
en waarvan wij ook eene Nederduitfche vertaling hebben ,
krijgt een ruim berispend sanded; terwip Lord MACARTNEY'S
en der Enge1/4ben handeiwijze, met niet weinig Britfchen
trots, word[ opgehemeld. Welk een ruim veld van welgegronde aanmerkingen doet zich bier op ; clan wij willen er
Tier in uitweiden. De Portugezen en de Franlehen loopett
op verre na niet vrij.
Behalve geen wij reeds in 't algemeen aanmerkten , nopens de oorzaken van de onvolkomenheid der narigten het
Chinefche Rijk betreffende, mogen wij als eene bijzonderbeid,
door BARROW medegedeeld, hier opteekenen de bepaling van
den Raad der Plegtigheden van veertig dagenvoor het verblijf
van een buitenlandfchen Gezant, her zij in de Hoofdflad of elders, waar het Hof zulks mogt goeddunken ; fchoon die
tild, bij bijzondere gelegenheden , of bij toeval, wel eens
tot her driedubbeld verlengd words. De verhalen der Gezantfchsppen , nit Europa, in de twee voorgaande Eeuwen, Haar
China gezonden, wijzen nit, dat geen derzelven tot her driedubbeid van den tiid, door her Hof der Plegtigheden daartoe
bepa0d, is nitgefirekt geworden , en dat twee er niet eens
den beftemden tijd gebleven ziju.
Her eerfle Gezantichap
der
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der Hollanderen toefde er negentig dagen , het tweede Hollandfcie zes en yeertig ,— het eerlle Rnsfilche Gezantfchap honderd
zes, het tweede van daar honderd veertien , dat
van den Pans negen en negentig, .0. het Portugelehe Gezantfchap negen en dertig.
het Britfche zeven en veertig,
en het derde Ilollandfche zes en dertig dagen. — Gemelde tijds•
bepaling heeft, hehalve de algemeene ongezindheid der Chinezen ten opzigte van vreemde Volken , den grond in de verbazende kosten voor het Rijk, door die Gezantfchappen,
welke gedurende al den did van derzelver verblijf voor Lands
rekening onthaald worden, veroorzaakr.
Gefchied- en oordeelkundig gaat BARROW, in het Ilde
Hoofdfluk, de vroegere en latere getuigenisfen wegens de
Chinezen na. Vroeg zijn zij befchaafd geweesc , doch blijven op denzelfden trap. Hij geeft de gronden aan, op welke men zoo Moog van dit Volk fprak, en teffens te kennen ,
op welke gronden zijne aanmerkingen over dit Volk rusten.
„ De begrippen," fchrijft hij , „ die in daze bladen gevonden worden zijn opgemaakt uit de voorvallen en gebeurtenisfen , die er gedurende den loop van een bezoek van
acht maanden hebben plaats gehad, en uit zulken , die best
berekend fchenen tot verklaring des toeflands van het Volk,
van deszelfs Nationaal Karakter, en den card en natuur der

Regering."

Dit alles met den aanvang des II H. vermeld hebbende, beheist het vervolgens de vaart des Britfchen Gezantfchaps door
de Srraat van Fortnofa, doormengd met aaninerkingen over
de geringe vorderiug der Chinezen in de Zcevaart , en hoe
verre doze zich hebbe nitgetlrekt. — Dit geeft gelegenheid
aan den Schrijver, om een denkbeeld, wegens de overeenkomst der Hottentotten en Chinezen, in zijne Reizen naar de
bi.,,nenlantlen van ilfrika, 't geen de berisping der Schrijvereu
van het Critical Review niet ontgaan had, te verdedigen. Een
bijgevoegd afbeeldfel van een echten Hottentot en een Chimes client om die Berispers te overtuigen , dat de door hem
gevondene gelijkenis geene harfenfchim zij.
Onderrigrend is de fcheepvaart ; zeer lezenswaardig en 't
Volk kenmerkende de hier en bij de landing gedane waarnemingem Het dwingen der Ingezetenen tot het behulpzaana wezen op de Schepen doet kem eerie aanmerking maken op de
willekeurige regering. Doch welk eerie zeldzaamheid in BARRow l hij laat er op volgen: „ Dan een Chinees zou mogelijk dezelfde ongunflige denlrbeelden opvatten van onzen
Regeringsvorm, indien hij onderrigt wierd van de maatregelen , die men fomtijds genoodzaakt is te nemen om onze
Zeemagt te beinannen!" Het befchreveneChinefcheZeekoinpas
doet ons de minderheid van 't zelve bij 't onze kennen.
de
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de Reis op de Cele Zee, werd dezelve op Chinerche jagten,
tot binnenlandsch gebruilt gefchikt , voortgezet.
Tot nog toe heeft de Reiziger ons Chinefche Zeelieden
doen kennen; thans geeft hij geen gunftig deukbeeld van 't
Lend of bet Volk. Veel is er gefchreven over de kleine en
door kunst misvormde voeten der C ifinefche Vrouwen,
Deze krijgen bier geene kleine beurt. De Schrijver wont,
dat die monflerachtige gewoonte in China flier altoos heeft
pints gehad , en hoe ze gewoonlijk aan de jaloezij der Mannen wordt toegefchreven. Indednad, de begeerte, om over
zijnen medemensch te heerfchen, brengt dikwijls den mensch
to t vreemde buitenfporigheden. Op dit grondbeginfel is het,
tint de Geleerden , of zij, die goedvinden zich alzoo te noemen , de nagels van hunne kleine vingers fomtijds laten groeij-en tot de verbazende grootte van Brie duimen, enkel om te
toonen, dat zij geene menfchen zijn, die tot de handwerkslieden behooren; en op die zelfde wijze' heeft men mogelijk,
de pilfers in China beduid, dat zij de gewoonte van het verminken hater vroutvelijke kinderen moeten volgen, om daardoor hare kinderen te onderfcheiden van die der boeren,
welke, in de meeste Provincien , tot flaafsch werk gebruikt
worden. De minfle afwijking hiervan wordt voor eerie fchande gebouden. — De kunstbewerking om de voeten zoo onbruikbaar te maken , de onzindelijkheid dnannede gepaard ,
doer ons borg flaan, dat, welke vreemde Modes ook aangenomen worden, deze wel onnagevolgd zal bliiven I
Dan de onzindelijkheid der Chinezen is verregaande, en
work bier op eerie walgelijke wijze befchreven. Met meer
vette:mks zal men de groote drukte op het water en de talrijkheid der bewoneren van vaartuigen vermeld vinden.
Met bet III H. zet men voet aan land. Het Gezantfchap
trekt naar Pekin. Eenig verflag van die Hoofclflad , alsmede
het vermelden van een togt des Gezants naar het Landhuis
Van den Keizer in Tartarije , wordt gevolgd van 's Schrijvers verblijf te Pekin, om toezigt te hebben op de gefchen;•
ken voor den Keizer gefchikt , 'r geen hem gelegenheid
verfchaft om de Chinezen in eenige werkzaamheden te doen
kennen, alsmede het gedrag der Prinfen. gevolgd van een kart
verflag van het Paleis en de Tuinen van ruen-min-yuen; voorts
het overleveren der Gefchenken. Zeer frnai is het clot dezes Hoofdfluks, beheizende Lord MACARTNEY ' S befchrijving
van het Keizerlijk Park te Gehol , 't wet , met opzigt tot
deszelfs uiterlijke gedaante, fchoonheid en vermakelijkheid ,
iergens zijns gelijken heeft. Eerie fraaije Pleat geeft ons een
gedeelte van ' t zelve te zien, en de befchrijving doer ons de
hand eens Meesters in de kunst van tuinieren kennen. Ter
overnerninge is dezelve veel te breedvoerig.
Zoo
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Zoo veel ons bekrompen beftek coolant, moeten wij nog'
lets van her IV II. zeggcn. Ter loops vernamen wij reeds
lets van de Kaktertrekken der Chinezen. Dit Hoofc111, is bepasld
om ons eene fellers te geven van den that der zamenievinge
in China — van de manieren, de gewoonten, de gevoelens
in bet zedelijk karakter van dat Volk. -- De that der fchootie fexe zal niemand zonder cif keuring, zonder afgrijzen leien; even zoo de uirgetirekte magt over flecht opgevoede
kinderen. De liefde heeft in de buwelijlten geen deel; zij
zijn een koophandel. De veelwijverij, fchoon geoorloofd,
is verre van algemeen. De Iandswetten zijn voor de vrouwen nadeelig. De ondeugd der Grieken grijpt bij de Chinezen
stand. Dronkenfchap is onder hen geen heerfchend gebrek; dan
de aanzienlijken gedoogen in hunne huizen het gebruik van
Cpium. Geene openbare 'Godsdienstoefening heeft er plants.
Ongezelligheid mankt een hoofdtrelt nit. Tot dobbelfpel is
de Chinees gereed ; dit ook gnat forns van dronkendrinken
vergezeld , en zij wages vrouwen en kinderen aan her dobbelfpel. Dierengevechren zijn bij hen geliefd. Zwnar zijn
hunne kastijdingen en araffen. Wreedheid fpeelt er eene rot
in. Aan onmenfchelijkheid maken zij zich feltuldig; de wetten geven er nanleiding toe. Kindertnoord is te Pekin zeer
algemeen , en words elders op eenc ontzettende wijze geTileegd.
Zoo vele meestal onguntlige trekken in het- karakter der
Chinezen opgegeven hebbende, inzonderheid die van wreed.
held, merkt hij op , hoe zeer dit te bevreetncien is in een
Volk, welks natuurlijke getteldheid noch wreed noch wre.
velig is , maar integendeer zachtzinnig , verpligtende en
blijmoedig ; dan vindt de oplosfing van dit bevreemdende al.
leen in de gewoonte , waaronder zij gebragt zijn , of nan
(le zware hand der magt, die altoos over hen uitgetirekt
is; en hij ontwikkelt dit denkbeeld. Voorbeelden brehgt
hij bij van de bedriegerij der Chinefche Kooplieden in bun.
nen handel met de Europeanen, alsmede van hunne behendigheld om elkander ce bedriegen. De Kooplieden zijn er daarom veracht; dan dit heeft zijne uitzonderingen , fchoon an.
deren dan de Kooplieden door tlinkfchen handel zich ook
verachtelijk maken.
Het onderfcheid tusfehen de Chinezen
en Tartaren words wel in 'c oog gehouden.
Alle deze opgefomde bijkonderheden worden bier wel nit.
eengezet; zij zijn zoo vele Bijdragen tot eene nadere kennis flan het Chinefche Itijk en deszelfs Inwoneren.
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Tien Lierzangen van HORATIHS , in de Nederduitfche Taal in dezelfde Dichtmaat overgebragt door P. IL A. J. STRICK. VAN
EN TOT LINSCHOTEN Prijheor van lieeAendorp. Te Ainfle;dam , bij P. J. Uylenbroek. i8o8. In gr. 8vo.
van door den Heer
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den onder diegenen , die hij met een' echt Duitfchen uitgang
fcholastikers noemt , betuigt de Recenfent over de poging,
om, op het voorbeeld der Duitfchers, de Dichtmaten der Ou.,
den in onze taal na re bootfen , geen gunflig oordeel te kunnen vellen. Hij zegt opzettelijk: na te boutfen; want tot
eene volkomene navolging , overeenkomflig de regelen der
Prolodie, die bij de Grieken ,en Romeinen de quantiteit der let.
tergrepen bepaalden, zal toch wel de ijverigfie voorflander de*
zer nieuwe manier onze taal niet vatbaar rekenen. De vraag
is dus niet, of men gaarne volmaakt Griekfche en Latijnfche
hexameters en pentameters enz. enz. in onze taal zou zien,
maar of , daar dit onmogelijk is , de kenner van het tnetrunt
der Ouden behagen kan vinden in zoogenoemde datlylen,
fpondein enz. enz. , waarin de quantiteit der lettergrepen,
met veronachtzaming der voornaamfle, zoo niet van alle re.
genet der Griekfche en Latijniche Profodie , alleen door het
accent , ' t welk bij de Ouden flechts in enkele gevallen befliste , bepaald wordt. Het ongunflige oordeel des Recenfents grondt zich derhalve ook vier op de meening , dat dergelijk eene haiff/achtige nabootfing van het metrum der Ouden in onze Taal onuitvoerlijk zou zijn, ('t welk ook wel
niemand zal beweerd hebben ,) maar op bet weinig behagelijke, dat hij daarin vindt ,en op zijne overtuiging, dat daarvan noch voor de Taal, noch voor de beoefening der Dichtkunde in dezelve , zoo oorfpronkelijk , als bij de vertaling
van de meesterflukken der Ouden, eenig voordeel te hopen,
maar integendeel veel nadeel te vreezen is. Men Ila flechts
het oog op Duitschland federt deze nieuwe manier,waarvan
Brij hier fpreken, aldaar is doorgedrongen, is zelfs het proza
van vele Schrijvers zoo onduitsch, dat is in dezen zin
laarsch, geworden, dat men het zonder walging niet kan le.
zen; en war de pazij betreft, zoo oorfpronkelijk , als vertaling , van de meeste hedendaagfche Dichters onder de Duit-.
fchers geldt,'t geen onze BILDERDWE (zeker een weinig te algemeen) zegt in zijne aanteekeningen op het Buitenleven, bl.
22: „ Van de Iloogdaitfche pazij behoort thans onder degenen, die fmaal: en veritand hebben, geen gewag meer re

ziju: zij moet het verderf der pazij worden, overal waar
men
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men er filmic in krijgt." — En de reden hiervan is, behalve in de mysterienze wfirtaal der nieuwere en nieuwfte Wijsgeerige , in de verkracining van het Taaleigen to zoelten , waartoe dit halsbrekend nallamelen der
Ouden bij hen aanleiding gegeven heels. 'Men zegge niet,
gelijk wij bier in het Voorbcrigt lezen : „ I-let fchoone)
is en biijft eeuwig en onveranderlijk fchoon, en eene fchoone
taal is voor al het fellow-le vatbanr." De eerfte ilelling toch,
hoe waar ook in zckeren zin ,kan in tilt geval van geene toe.
paging zijn , dewiji het fchoone der formen , (en daarvan
toch words hier gefproken ,) aan bepaalde formen verbonden
is, zoodat hetgeen de eene form fchoon maakt, aan de an.;
dere niet voegt. Zoo heeft een fchoon man b. v. eene an.
dere form dan eene fchoone vrouw, en beiden zijn zij echter
fchoon. Duch gee' aan den man de fchoonheid der vrouw,
en aan de vrouw de fchoonheid van den man, en beiden zijn zij
niet meer fchoon. 1-lieruit blijkt teens, dat de tweede
ling volitrekt vaisch
Wat nu deze ties Lierzangen van HORATIUS , zoo als
die in de genoemde manier behandeld zijn, aangaat; het is Re.
cenfent voorgekomen , dat dezelve over het geheel vrij wet
geflaagd zijn, en op nieuw een bewijs opleveren van die be.
kwaamheid , waarmede de Friiheer het werktuigelijke der
kunst weet to behandelen. Slechts op weinige plaatfen is
voor het natunrlijk accent onzer taal, ('t welk, naar Recen.
fents oordeel, in deze foort van versmaat alles beflisfen moet,
wil men dezelve niet nog onaangenamer voor Ilollandfche oorea
maken, dan zij reeds is, en wil men een' vasten regel volgen ,)
een kunst-klemtoon in de plants gezet, die, zal het vers goed
gelezen worden, nan de gewone uitfpraak geweid doer. Bij
vuorbeeld: in den eer/len Lierzang , die bier voorkomt , zijnde
de ncgmde van het eerfie Both, lezen wij:
En fchenk
Rijkelijk, o Thaliarchus1 a in.
Wie zal dezen laatilen regel niet als een trippelvers lent],
ts meet, daar de zin geen' bijzonderen klemtoon op u yen.
sischt, ja naauwelijks gedoogt? Eu evenwel moet men tezen:
Itijitelijk 1, u Thali ar-ch js! I
Van gelijken Hard is , in denzelfden Lierzang :

— Verfmaad
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Gelijk ook in den vierden van dit tiental, den derden van het

tweede Boek:
■••• en 't hoog op een geflapeld
Guud zal de I fchat van den I erfge naam zijn.
En eindelijk in den laatstgenoemden:
Toch zendt ons lot :mar Charons bootjen
Allen tern eeuwige balling I fchap heen.
Welk Hollander zal hier op de lettergrepen , maak naam en
fchap, een' klemtoon laten vallen? En echter moet men dit
doen, om het vers goed to dezen. — In den tweeden Lierzang
van dezen flundel , .den elfden van het eerfle Boek, wordt
van den naam reunor,
co
even als in het Latijn , een Choriambus gemaakt, terwijl ondertusfchen , volgens onze uitfpraak ,
die hier beflisfend is, de tweede lettergreep lang moet zijn;
gelijk ook de eerfle in Chloe, hier nogtans , in den zevenden
Lierzang, den negenden van het derde Bock, in navolging van
het Latijn, driemaal kort gemaakt. Op andere plaatfen daarentegen maakt het accent , tegen de Latijnfche quarditeit , de
lettergrepen lang of kort, gelijk behoort, en hier met voorbeelden getoond zal worden, opdat men niet zou kunnen
zeggen , dat de Recenfent dezen regel van- de kracht des
accents eigendunkelijk nett. In den derden Lierzang , die
hier voorkomt , den dertienden van het eerfle Boek, lezen wij :
die
Zoo barbaarsch uwe kusfchen, zoet
Van puik nektar,, waarin 1 Venus ze doop I te , hoont.
flier wordt de eerfle lettergreep in Venus, om het accent ,
doch tegen de Latijnfche quantiteit , lang gemaakt , gelijk
ook in Calais , in den reeds aangehaalden zevenden Lierzang, den negenden van het derde Back. Immers het
beet aldaar:
Van warkeerige liefde
Ik voor lOrnytus Zoon I, Thuriums Calais.
Bet Latijn heeft daarentegen:

Thuri I Wi Calais I 14'17u's Or n;t7.
tan
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Ann het Clot van den achtlien Lierzang, den zevenden van het
vierde Bock, beef( men deze vier regels:
NoR)it kTin I zeif.; i5 aan Hippo) lief °om zijn I kuischheili
vrijden
Uit de fpelonken der Naeht:
Nuch is) fhafeur in I ftnat voor zijn' waarden Pi Irithoiis looic te
Slaaken de banden des doods.
Flier word y de eerlle lettergreep in Hippolytus, Pirithous, en
de laatfte in Thefeus, om de uitfprnak, fchoon tegen de Latiinfche quantiteit, kort gemankr; gelijk ook nog een weinig
vroeger in dezen zelfdeu Lierzang de eertle in Torquaat,
fchoon her daar niet volftrekt noedig was, dewiji men.00k
lezen en afmeten kon :
Zijt geeens I dood, Tot j quaat! en I heeft Bens) Minos met' luister;
in plants van 't geen er ma gevonden words:
Zi-jtgeecns 1 ciood,'oTo' r linaat! en l heeft eeus Minos met i 1-uiste'r•
Doch dit is denkelijk gefchied, otn tusfchen zoo vele fpondein een' dactylus in te voegen, en daarom keurt Recenfent
het geensains af. Men volge •flechts een' vaster regel, en
blijve zichzelven gelijk. — Dan het geheele onderwerp eener
zoogenaamcie Nederdwitfehe profodie zal trader dienen behandeld te worden , wanneer Verhandeling van den Vrijheer
over (lit onderwerp, en het bekroonde Prijsfchrift van den
Neer KINKER in het licht zullen verfcheneu zijn.
Last ons nu nog de vertaling op zichzelve befchouwen,
onder acht re final' op de voeunant der verzen: en dan moec
Recenfent betuigen , dat dezelve over her geheel vrlj getrouw
ea gelulcltig is , vooral die des tierfienden Lierzangs van het
eer/le Bock : Cam to , , Telephi &c. , en des zevenden yap,
het vierde Bock: Difugere nives &c. Bij eene naauwkeurige
vergelijking is evenwel aan Recenfent Gene en andere plants
voorgekomen, die door den Vertaler of niet goed begrepen ,
of ten tnintle ongelukkig uirgcdrukr is. Zoo worden in den
eerflen Lierzarg de woorden van HORATIUS (Lib. I. Od. 9.)
geluque
Fiumina confliteilnt acuto;
vertaald:
••■••

hoe

spitzig van 't ijs dc rivieren roe zijn.
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Of , behalve BAXTER , eenig ander uitlegger van nortnTtrs-,
(Recenfent heeft de Uitgaven van JANI en MITSCHERLICH niet
bij der hand ,) het gelu acutuns aldus hebbe opgevat, weer
Recenfent niet ; dock het is veel natuurlijker , met IAA/SINUS TORRENTIUS en GESNER, eenvoudig te vertalen :
Aandonds hiero!
vorst ; of letterlijk fcherpe vorst.
luidt het:
Reek 't vierjaarige wijnvat op ,
En fehenk uit de oo;.kruik UW ' Sabiaer.
Her woord svijnvat is bier ongelukkig gekozen , dewijl het
niet nalaten kan, zelfs bij den kundiger' Lezer het denkbeehi
van een hedendaagsch vat of fust to verwekken , terwiji
0040. hunnen wijn in kruiken bewaarden. Te meer moet
men in dit verkeerde denkbeeld verfferkt worden, wanneer
men van fchenken, uit de oorkruik leest, welke kruik dan, in zamenhang met het vorige , onze &soh. wordt; geheel -tegetv
het gebruik der Oaten , die den wijn uit de kruik
in het tnengbekken (crater) goten , daarin met water meng,
den, en vervolgens in de bekers (cyathi) fchepten,
Door
eene ultdrukking van het oorfpronkelijke in twee op te losfen , (lets, 't Welk op zich zelf bij deze foort van vertaling
niet moest plants hebben ,) is deze dubbelde misdag veroorzaakt. Nog fpreekt het Gatti,: van de fabijnfche kruik en
niet van den fabijnfchcn wijn. 't 5 *nar, fommige uitleggers,
b. v. BAXTER en GESNER, vatcen , bii omzetting van het epitlie.
ton , de plants aldus op; dock TOR-RENTIUS merkt te regt aan,
dat de fabijniche wijn onder de gemeene wijnen gereken&
word, gelijk IIORATIUS zelf zegt (Lib. I. Od. 20. v. z.):

Vile potabis

fabinum.

Sn zou hij dan hier zijnen vriend 'zoo bijzonder naufporert,
om zich te goed te doen met — gemeenen wijn? — In het
laatile couplet van dezen zelfden Lierzang wordt gratus rifts,
overgezet: u geneegen pieplagch , gedeeltelijk zeer joist, dewijl
pieplach bier met den aard der zaak wonder wel drookt , gedeeltelijk verkeerd , dewijl gratus bier eenvoudig beteekent

aangenaain , flreelend.
In den tweeden Lierzang

(FIORAT.

Lib. I. Od. 9. v. 5.)

lezen wij:
Wins itormwinter u toont , hoe hij de zee beukt en d'Etrurifchen

PuisnIkenoever verzwakt.
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Hier is wederom eene uitdrukking van bet oorfpronkeiijke:
Qyae nunc oppofitis debilitat purnicibus mare
Tyrrhenum ;
In twee of zelfs in drie opgelost. Ilet toonen van den winter,
hoe hij zijn geweld uitoefent, moet denkelijk dienen, om
:nine uit te drukken: doch het is daartoe niet voldoende, dewij1 Been Hoilandsch Lezer, zonder het Latijn to verftaan en
er bij te vergelijken, er hetzelfde bij denken kan. Het oogmerit van HORATIUS is namelijk niet, om den winter, waarvan hij fpreekt, ais zoo bijzonder itormachtig of te fchilderen,maar in den winter dezen Lierzang vervaardigende, gebruikt hij, in plaats van prozalsch te fehrijven: doze winter,
eene dichterliike fchildering, die hij wet door het woordje
nonc bijzonder maakt , doch die algemeen van alle winters
waar is. Nu oordeele men, of het eertle, 't went gezegd is
het ougmerk Van HORATIUS niet te zijn, nit de opgegevene
verraling niet natuurlijk moet verftaan worden. Van het verzwakkon van den paiinfleenoever fiaat niets in het oorfpronkelijke, 't well: eenvoudig beteekent : die nu de Tyrrheenfehe zee
op den puiinfleenoever duet broken. nit had wet een weinig
aangezet en verhelderd mogen worden, doch niet met eene
geheele omkeering van het beeld en de uitdrukking.
In den derden Lierzang (110Rta. Lib. I. Od. 13. a.) words
de rozenhals van TELEP!IUS in eene rozonvang veranderd. Is
dit vergisfing of opzet? verkeerd is het ten minfie zeker.
Het derde coupict van den vierden Lierzang (rIORAT. Lib. II.
Cid. 3. v. 9. feclq.) luidt aldus:
Waar de oude piin en 't zilveren pappelloof
Gastvrij hctn fehanuw zaam door het getak rerfpreidi,
Waar 't beekjen doordringt Pangs bet kronklend
Oever en vlugtig her golfjen voortruischt.
De woorden door het getak zijn hier, vooral om het Volgende
rerfPreidt, dubbeizinnig, zoo p ia onverftaanbaar.. Worden
bier de takken van don piin en populier zeive verftaan, en
is door dus zoo veel els door middel va;. of worden bier de
rakken van lagere ftruiken hedoeld, die onder den pijn
populier than, zoodat door bier beteekent over of in ? DeLezer, die het Latiin raadplegen kau, verItaat zeker her eerfie:
doch die zulks niec kati, moet het tweede gisfen, deveijI hij
HET getak niet wei tot den pijn en populier kan brengen. En terwij1 1rj dan niet begrijpt , hoe ITORATH - S zijn' vriend kan uitnoodigen, oin in de ftruiken te ganu zitten, zoo maekt natuurlijk de eerstgenoemde Lezer de aanmerking, dat de boomen niet anders dan door hunne- takken hunne Caba -durr, in
ties
z
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den bier bedoelden zin, verfpreiden. Maar geldt dit Riles ask
niet tegen het rann:s van HORATIUS? Neen zeker; de woorden van dezen. zijn duidelijk en fchilderachtig: waar de &Loge
pijn en de Witte populier,, door het ineenvlechten hunner tak.
ken, waartoe zij zeer genegen zijn, hunne herbergzame fchaduly gezamenlijk verfpreiden. In de twee laattle regels van dit
couplet is al weder eene uitdrukking in twee opgelost. Hoe
fchilderachtig is bier weder HORATIUS? waar 't vlugtige gel&
om de kromming van het beekje met melte en al kahbetende voortvloeit. — In het volgencle couplet van dezen Lierzang worden de woorden res et aetas overgezet door tijd en gelegenheid.
Ondertusfchen beteekent aetas bier ongetwijfeld jeagd, en res
waarfchijnlijk goederen, gelijk LAMBINI1S het opvat.
In den vijfden Lierzang (HORAT. IL Od. 6. v. 18.) vinders
wij de woorden van HORATIUS:
et amicus Alan
Fertili Baccho;
eldus weergegeven
— en het gunaige Aulotr,.
Rijk in wijnoogst.
Doch de zin van het Latijn is: Aulon,lunflig voor een' rifken
wijnoogst.
Od.
In den zesden Lierzang (HORAT.
g lo.) is
in deze vertaling:
Faak beweegt 's winds Inagt den verheven pijnflam,
Hooge torens vallen met fchrikbren plof neer;
de comparativus, die in faepius eII graviore is, en waarop het
hier vooral aankomt, verloren gegaan. Voarts zou de Recertfent voor zich , te dezer plaats, met BURMAN Bever Iezen:
faevius, gelijk hij ook in den derden Lierzang (HORAT. F.
Od. 13. v. 3.),met BENTLEL, in plaats van cerea , hies gevolgd,
Ian lactea, en in den volgenden zevenden Lierzang (HORAT. Ilb.
9. 9,) aan Thresfa, in plants van Cresfa, met LAammus , ToeRENTIUS, ISENTLEI en BAXTER, de voorkeur geven zou. Bloch
leder behoort hierin zijne vrijheid te hebben, wanneer de lazing, door hem gevolgd, op gezag Item, en geen' onzin,
behelst.
In den hatsteenoemden Lierzang lezen wij, aan bet llot van
het vierde couplet:
noodlot zijn jeugd, hem maar in 't leven fpaart.
Julien
Pit is voor Recenfent volftrekt onverltaagbaar. floe kan een
jon-
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iongeling, wiens jeugd gefpaard worth, nog bovendien noodig
hebben , in bet leven gefpaard te worden? Het Latijn heeft:

indien het noodlot den jongeling in het leven fpaart.
In den korten achtJlen Lierzang (HORAT. III. 13.) is den

Recenfent niets voorgekomen, dat aanmerking verdient: dock
In den daarop voIgenden (UORAT. IV. 7), alwaar de woorden:
— et de te fplendida Minos
Fecerit arbitria;

•■•••■••

aldus vertaald zijn:

— en heeft eens Minos :wet luister
Over u vonnis geveld;

,ffwegmo.s.

;soma'. des Recenfents oordeel , het woordfplendiaa, met een'
oud' uitlegger en TORRENTIUS, op te vatten in den zin van
vaar waarhrid. Alle de andere opvattingen zijn gewrongen en
Iaf, gelijk ten aanzien van die, welke hier gevolgd is, zelfs
:Jan den enkci Hollandfchen Lezer blijken kan.
In den laatften Lierzang van dezen Bundel (HORAT. Epod.
4.) had Recenfent , in plants van ' t geen nu in den derden
lege' gelezen worth.
Wiens rug nog van 't Iberisch kloptouw jeukt ; —p...
3iever overgezet gezien, volgens de verklaring van LAIIIBINUS
wiens rug (of liever letterlijk: zijde) nog de firiemen draagt
enz. Doch dit is eene kleinigheid, terwij1 Recenfent voorts
de vertaling van via facra door tempelweg, en van triumviri
door beulentrits, waaromtrent de Vrijheer zich in een Naberigt
verantwoordt, om de aldaar opgegevene redenen volkomen
goedkeurt. Ins.gelijks oordeelt de Recenfent, dat de vier
laatfle repels van dezen Lierzang de ware meening van HORATrns uitdrukken, waarvan de Vrijheer, ix het genoemde Naberigt,*zelf met zedige twijfeling fpreekt, tegen zijne vertaling die van den Heer VAN WINTER overflellende, en bet oordeel aan, den kundiger. Lezer overlatende. Recenfent moet
bekenncn , dat de vertaling van den Heer VAN WINTER, bier ter
plaatfe, indien hij dezelv.e wel verliaat , aan het doel des
1)ichters niet ten voile beantwoordt ; doch de opvatting
van her geheele denkbeeld, dat bier uitgedrukt wordt, is
in beide de vertalingen dezelfde, zoodat er niet wel eene
tegenoverfielling plants kan hebben. 't Geen in de eene
vragenderwijze, even als in 't Latijn, wordt voorgedragen,
drukt de andere met fchimpenden fpot uit. Doch, zoo ais
gezegd is, Recenfent weet niet zeker, of hij de woorden
Nan VAN WINTER wel verfinat.
Eene
F3

3s
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Eene proeve der vertalitig zal Recenfent nier mededeelen, dewiji hij , in evenredigheid van dezen kleinen Bundel, reeds zeer uitvoerig geweest is o waarvoor hij, om het
belting der zaak en ter liefde van HORATILYS verichooning
verwacht.

Floris de RjWe. Treurfpel. Door Mr. WILLEM BILDERDIJA.
Te Ainflerdain , bij J. Allart. i8o8. In gr. 8vo. 116 Bl.
onderwerp dezes Treurfpels maakt een re belangrijk
F jetgedeelte
in de gefchiedenis der Hollandfche Graven, dan
dat het aan eenen onzer lettertninnende Landgettooten vreemd
zoude kunnen wezen. Het lijd, t geen twijfel, of zulks is
voor het Treurfpel allezins bevoegd, daar hartstogten van hatelijke foort , minnenijd en laster, met derzelver gevolgen
boven alle anderen de fikfche pen en fchilderingen van den
Dichter behoeven , om ten , affchrik van hun te dienen, die,
in booge Staatsbetrekkingen,daarann bijzonderlijk ziin Mootgefteld. Deze keuze alzoo is in zichzelve prijswaardig. Of
de gelegenheid echter,, waarbij dezelve door den [leer B1L•
DERDIJK gerchiedde, de intrede van onzen Koning binnen
zijde Hoofdttad, zulk een onderwerp konde aanprijzen, meenen Wij te mogen betwijfelen , daar zulk eene gebeurtenis
veeleer een behagelijker tooneel eorderde; hoe gaarne wij tey ens erkennen, dat ook de deugden van getrouwheid en Itandvastigheid, in elk Treurfpel, zichzeive door hare waarde genoegzaam sanbevelen. Dan , wij aellen zelfs zulk eene
berisping gehectI ter zijde, om de knnst-verdientlen, welke in
dit letter- en dichtkundig voorthrengfel van tile zijden door&den. Het oogrnerk, ter aanprijzinge van belangriike pligten , en ten affchrik van ondengden, die te beklagelijker zijn,
daar mate hare gevolgen een gansch Volk in wanorde en verderf (torten; de waarheid , op daadzaak gegrond; de trapswijze ontwikkeling , welke van tooneel tot tooneel gelei.
delijk voortgaat tot op de laattie ontknooping toe , zontler
cenigen merkelijken fprong; de vinding der kunst , web.
ke hare fieraden van voorftelling en tegenoverftelling
gepastelijk bezigt , telkens ongezochte verfcheidenheid
en arwisfeling verfchaft ; de voortreffelijke overgangen
van bedrijf tot bedrijf , konstmatig en krachtig afgebro.
ken en weder zamengevoegd ; de verandering van het
werktuigelijke des tooneels in ieder bedrijf, dat de zinnen
boeit; mar bovertal• de zoo moeijelijke bewaring der hande.
lende knrakters, juist zoo voorkomende, als zij, naar hunts°
orvoeding,• Rand, vooroordeelen, begrippen en toeftanden,
mom-
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rnoeten werken ; de nal, in denzelfden trant voor ieder karakter gewijzigd, met alle die waarde, welke aan voorwerp
en onderwerp behoort, ja , indien wij het zoo noemen mogen , de wijsgeerte der fpraakwendingen, teeder en flout,
fchoon en verheven, al war gelang het oogenblik vordert, eu
eindelijk het aelletisc lz fehoolie, dat bet hart roert: dit alies,
wat, door de kunst bijeengevoegd, het Treurfpel tot de tijden der beste Grieken terugvoert, geeft aan dit ftuk alle die
innerliike waardc , welke alleen van de hand eens Meesters
te wachten is.
Zulk een meesterflult in drit dagen tijds te ontwerpen en
of re werken, gelijk de Heer BILDEnnijk , in ziin Voorberigt,
van dit Treurfpel getuigt, mag te regt het uiterfle van ge!ukkige kunst-fchranderheid heeren. De Recenfent airhans legt
daarbij, in nine overpeinzing van eigen te kort fchieten, de
pen neder. Hij mag , bij zoo vele en echte kunst, geene
geringe feilen noemen. Hij ontflaat zich van zijnen post,
met de mededeeling der meesteriijke alleenfpraak van Graaf
*Rods nit het Hie Tooneel des laatfen Bedrijfs waarin de
Dichter der oude kunst volkomen op zijde freeft; gelijk ook
die van Gijskrecht van Aniliel , in bet 4de Bedrijf, en van
Mae4teld van Velzen , in deszelfs lode Tooneel , dezelfde
verdienfle hezitten.
'It Ben eindlijk , 'k hen geboeid! in 't kerkerhol geflotenl
En hoe?'Door laf verraad. Van wie? Van Hollands Grooten.
Van hun , nan wie mijn ziel bet voist vertrouwen fchonk I
Wier deugd, wier heldenmocd my-zeiv' in de oogen blonk !
Die, met mijn liefde en gunst ett welch:an overladen,
Belonen me alles goeds ondankbaar met verraden! —
Is 't waarheid --? Heeft me een droom,een bittre droom misleid ?—
Doorzoeken we ons her hart in dees mijne eenzaamheidl
Het onheil geve ons moed, maar 't leere ons-zeiv' beproeven.
De Hemel vordert dit als vrucht van 't zielsbedroeven.
'Vie ben ik, en wat fchuld bemoan mijn ziel?
Welaan !
War is, wat is 't vergrijp, waar door ik dus vervielf
iVlijn boezem , fchud u nit! bier boat geen zeifverfchooning.—
Geboren tot den flaf, en Zoon van Duitschlands Ironing,
In grootheid opgevoed, heeft mooglijk de ijdle praal,
De weelde, of 't voorbeeld my bedrogen zoo ik dwaal.
'Mar zuiver was mijn hart, en edel mijn bedoelen ;
Van deugd, van eer vervuid, van ' r reedlijkst plichtgevoelen.
Doordrongeu voor mijn Volk van Vaderlijke zucht.
Gy weet he t , Hemel, gy!
6 Geef mijn droef held luck!
Men fchreeuwt van Dwinglandy.... Ik kon geen' dwang gedo(gen!
De minfle van mijn Volk was achtbaar in mijne oogen;
Ta,
F4
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Ja, was Tile een hulploos kind, mijn zorgen aambetrouwk,
Wiens heil my drukte op 't hart, ass heilig werd befchouwd.
'k Heb overvloed en vred gevestigd in mijn Staten,
Is dit de bron van haat? Getroosten we ons dit haten !
De Steden danken my heur opkomst, Wei en rust:
De Landman, zeekre fchuts , genot, en arbeidslust.
lie trotfche moedwil flechts eens Ades dien ik fnuikte,
Wilt my 't bedwang eens rethts, dat hun geweld misbruikte.
En mooglijk was ik hier, als Hollands [leer en Graaf*,
Meer Vader van mijn yolk, dan van mijne eeden flaaf.
Men werpt my 't fchenden voor van plechtige verbonden....
Verhonden? — England, ja, beklaagt zich op dien voet;
En mooglijk, dat de fchijn...Gy, oordeel naar 't gemoed!
'k fleb Eduard mijn recht op Schoclands kroon verbleven ,
zoon door 't Echtverdrag als in zijn macht gegeven:
? Eduard, door geld- en heerschzucht blind ,
Maar de nitflag
Verraadt me en brouwt den val van my en van mijn kind.
'k Moest elders onderfland, ja 'k moest my fteunfels zoeken,
Eer Englands ontrouw my op 't fchendigst mocht verkloeken;
Ik vond ze.—en Prankrijks Vorst werd Hollands bondgenoot.
Hou England my 't verdrag! ik houde wat ik Hoot.
Maar Hemel! Gy, 6 gy, ddorgronder der gedachten !
6 Laat me in dezen boei niet lavingloos verfmachten!
Ik vraag u 't leven niet, ik hen der dood getroost,
Indien 't Uw Wil gehengt. Maar 61 vergeef mijn kroost!
Dien Zoon, dien Eduard tot vadermoord mocht brengen ,
Wilt dien de misdaad niet, fchoon by mijn bloed doe plengen!
•Straf Holland (want ik weet, Uw recht gedoogt het nict ,
i)at ftrafloos Vorftenmoord en Staatsverraad gefthietf);
Maar matig in die ftraf de hardheid van uw flagen:
Doe nit den nacht van ramp een' blijden morgen dagen!
Schenk, fchenk een' heerfcher , die in 't wettige Gezag
De Koningskroon op 't boofd , en fchittrend, dragen mag!
Mijn' ketel drukken, maar met eedler glans omgeven
Dan Koning Willem-zelf op Romens throon verheven;
Die (meet mijn Stam vergaan , brengt uw befluic dit med
En baat aan 't fchuldig kroost Been Vaderlijke be6)
In 't eind de woestaardy en 't oprber moog vertreden;
Een Itijk in Holland !lithe, als Vader aangebeden;
Zijn' throon bevestige tot 's aardrijks laataen (loud! —
Hoor, Hemel ! boor dees belle uit Floris veegen mond !
(Hy zet zich neder,, en Ira eagge tusfchenpoozing zich weer
ophefende, vervolgt.)
Mijn eel is los van de aard.ik kan gemoedigd fterven!
:MOCht
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Moen Holland door mijn dood gewenschter lot verwerventla , 'k zie , ik zie van verr' dien blijden dageraad!
Wat eedle Maiesteit verkondt dit fier plant:
Leef, Koning, leef en bloei! mijn boezem juicht u tegen
liw' fcepted— heel uw ' flam! — De Hemel regent zegen !
welig, dierbaar Volk! Word inachrig, gr g eijend Rijk,
Ln voer tot 's warelds kim den naam van LODEWIJK

(Hy volt in eene foort van verbijstering, met het hoofd op
de armen gebogen , tegen een Nil of tafel. Daar na ,
als uit de bedwelming to rug gekomen, herneemt hy:)
Zie door don 't Grarajlt good verkeerd in ijzren fenalment
De flilte van de dood verving de vreUgdegaimen I
Het LEVE en BL0E0' verftomt Met heekrenklank en fchcrts
Voor flat- en grendelkrak en grivnmig deurgekners!
Ik mocht my in mijn y olk gelultkig , zelig heeten ; —
Eett oogwenk boost my nedr, en 'k fig in 't flof verfineren!
War is beflendig? war, betrouwbaar op deie aard?
Wat is de zucht van 't hart by's warelds broosheid waard?-Verlaten van 't Heelal ...! Wat zegge ik , ach I verlaten?
Neen , wijte ill Diets aau
trouwhartige Onderzaten!
Hoe weinig weet mijn Volk van ' t wetteloos keweld
Dat Nunn' geliefden Vorst in deze ketens knelt!
Hoe .zoude 't, wisr het dit, tot mijn bevrijding vliegen
En 'brijzIen voor mijn' voet I Ach , ijdel zielsbedriegen
Wat welt, war bornt daar op in ' t hinnenst van mijn hart?
Neon, FIoris, vlei u Met ; maar overheer uw finart!
Zie 't naadren van de dood met onverfchrokken oogen ..Verbeeld u dezen grond met lijken overtogen ,
U-zelven in 't geweer en ftrljdend voor uw rechr!
En fterf bier met den moed eens Krijgsmans in 't

Kleine Diehterlijke Handfehriften. Xade Schakering. Te
hij P. J. Uylenbroek. 18o7. In gr. 8vo. 136.!31.
tang hadden wij de voortzetting dezer onzen LandgeReeds
nooten reeds genoegzamn bekende verzameiing moeten
aanmelden , alzoo de liefbebber der Dichtkunst ook bier wederom meer dan een zoodanig dichtflukje ontvangt, dat hij
met genoegen in dezen bundel der vergetelheid ontrukt ziet.
De overzetting van een en ander gezang uit DORATIUS door
den Dichter DE GRIENT DREUX , die wij bier aantrolFen, doet
ons naar meer zoodanige proeven verlangen; en het Lotijnfelie
van u. DE BOSCH, waarvan wij mede eene overbrenging, zijntie een extempore van den Dicbter j.kr.noEurrT, hies entvanVn
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gen, heeft in ons oog zoo vele roerende fchoonheid , dat wij
het voor onze Lezers willen affchrijven.
IN MONUMENTUM MARIVIOREUM , PIF: DEFUNCTIS
IN AMOENA SILVULA POSITCJM.

Si quis amicitiae' deplorat lumen- aelemtae ,
Naturae et didicit quam gravis ale dolor ,
Hoc adeat marmor, quod te merninisfe docebit,
QUalis in hoc luau regnet ameena quies,
ilspera dilell'as animas cum fata tuterunt ,
Ne tibi in aeternum deperiisfe putes.
Pervenere locos, aperit quiis cons-cia virtus,
Et non fucatae ielligionis amor.
Ipfe fed hoc lladio ji non agiteris honesto,
In facrd fugias ponere voilepedem.
Quern fecat undo. Levis, quem fertilis aura fcrenat,
Non nifi cam purd mente videndus ager.

Dorus , of het Wonderkind , eene Nofokomifche Geestyrucht ,
voorgelezen in het Gezelfchap Datrina et Amicitia,, en op nog
drie andere plaatfen, door A. FOKKE S/MONsZ. Ilde Stukje.
Met eene Float. Te itmg. bij J. van der Hey. 1$03.
gr. 8vo. 72 El.
dan toch. de Sebri jiVer geeft ops hier grootendeels
Hetdenfchijnt
loop zijner denkbeelden gedurende zijne ziekce; in

eene Narede gaf hij zlch nu opzettelijk de moeice, ons uit den
card eener Galkoorts reden te geven van deze zijne Verbandeling , en den gang zijner verbeelding na te fporen en op te
losfen; en bet Wonderkind, ons reeds nit het eerfle Stukje bekend, blijkc dan nu ie zijn de Genius van het gezond verfland,
die bier in de gedaante van een flovenzetter , een oud vrounitje,
en van Recitar eener publieke fchool, eene rol fpeelt, ja ook als
Ds. Pil?or, Ds. Polyhistor; D. Plat, Ds. Profundus, en Ds.
Goedberaad , fuccesfivelijk op den karifel zijne gaveuhooren
-Mat. Dit deel des optic's van den recomvalescerenden SchriNer
uit eene zware galziekte, of !lever van denSchrijver, die kij.
ne denkbeelden, Welke hij gedurende deze ziekte had, verhaalt , raakt alzoo' de Openbare gezdadienflige Redevoeringen
der Gcestelijkheid; en in de Inlelding" ontvargen wij de verzekering, dat dlt opflel indedaad eene der vitichten vari''s mans
'Iangdurig ziekbed geweest is, en dot dus /Miter ernst-, hooge
en bezadigde ernst daarin heerscht, .en dat -hetgene een
loch zou kunnen opwekken, irietian
bedoeling,
'mar am bet elliw!ps in het' leved .oök: bif ile 'entities IisniteJ
lin-
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lingen voorkomend contrast der menfcheiiike verrigtingen en
zamenloop van omilandigheden is toe te fcnrijven. Naar het
ons voorkomt , zal lietgene dit opftel leerzaams bevat hier
op narkomen: „ het is volkomen betzelfde, op Welk eene
wijze het goede (op den Christelijken leerItoel) geleerd worde,
als men het flechts zoo voordrage, dat de Toehoorders het
aonnemen." In zoo ver deze itching waarheid bevat; is zij
in ons oog niet nieuw, en in zoo ver zij lets nieuws leert, is
zij onwaarachtig , moor ons inzien ; immers als men dasruit,
met dezen Heer Genius van het Gezond Verliand, Wink, dat
ode de ftraks genoemde Predikanten , Welker perfonen zijn.
Ed. vertoond had , even goed predikten, en geen huncer anders ;kende en :nest prediken , zoo verzoeken wij de vrijheid
Merin van zijn Ed. te mogen verfchillen, door bun wel Eerw.
zeer Get. alien , in ons oog, eene wel broederlijke, moor toch
zeer erndige correi'tie voor 't miust verdiend hadden. Dan men
leze, zegt. de Schrijver, dit geheele Stnkje, ten einde toe ,door ,
alvorens eenig be/lisfewel oordeel over hetzelve te, vellen, Wij
hebben het gedaan; maar ons oordeel is den Lezer geene wet,
en wij gunner hem dit vermank.
Een bock zonder ongelijkheden , is (volgens
het Voorberigt) cen gewrocht van bellendige rust en ruirtse omflancligh,:den. Lit relpeet voor des Schrijvers meer dan dertigjartee ondervinding , die hem dit geleerd heeft, maken
wij hierop geene remarque, en vergenoegen ons met te'zeg;en, dot het althons geen gewrocht van eene Galkoorts is.

Tafereelen van zonderlinge gebeurtenisien ,wonderVe lilelingen in
de eVatuur,, en verbazende merkwaardigheden; ter vermiertiering van nnttige kennis, Getrokken uit de geloofwaardigfie
Schrijvers der voorgaande en tegenwoordige Eeuw. lkla Platen. 1/le Deel. in 's Beige, bij J. Innnerzeel, Jun. tgoS.
In ,gr. 8vo. 192 Bl.
onderfcheidene bijzonderheden , indien wij
Acht-en-vijItig
wet geteld hebben. Een dat zich lezen hat;

terwiji men fomtijds met weinig moeite , en fomtijds maar ter
naauwernood, aan de hier gegevene berigten geloof zal flaan.
Somtijds vindt men eene aanwijzing van de bronnen, waaruit
tie Schrijver of Verzamelaar geput heeft; fomtijds, en datwel
Bens wanneer men dit vooral verlangen zou, ook niet. Hetgene
bet Voorberigt aan den Lezer zegt, mogen wij toeflemmen:
• Alle de u hier toegediende fpijzen hebben dit bijzonder
• voorregt , dat , hoe hartelijk gij van dezelve moogt
,, eten, Rieman(' uwer daarvan eene ongeftelde maag zal krij1 , gen." Maar hetone Irtij er bijvoegt: dat het obreh aan
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matigheid in derzelver gebruik het levee niet zal verkorten,
many veel eerder zal behulpzaam zijn om hetzelve zoo lang me'
gdijk uit te rekken, gaat boven ons begriP. Immers wij kun.
een niet zien , dat het berigt van de befnijding der Coptifche
en Hottentotfche Vrouwen, en wat meer van diet' and is,
veel zal kunnen bijdragen tot het genoemde einde. Of misfchien worden tie weinige bladzijden , onder den titel van „ Zielkundige voorfchriften ore het leven te verlengen ," bij uitfluiting bedoeld. Misfchien ook heeft levee hier eenen figunrlijken zin. Wij vatten het niet, maar willen den Schrijver en
tijne Lezers lange en genoegelijke dagen wenfchen. Het alfchrijven der opfchriften gedoogt ons beftek niet, en 't geven
eener proeve flellen wij uit tot een volgeud Deel.

Rokes Ceheimen. Een Roman ter behartiging voor alle Ra
zen en Roasjes , van G. SCHILLING. Uit het Hoogduitsch very
taald. ilmfierdam , bij L. A. C. Hesfe. In 8vo. 243 Bl.
Ook onder den cite!:

Nieuwe Romans van WIELAND LAFONTAINE , SCUILLING en
Anderen. Illde Deel.

atdenis
is voerwaar een walgend, ondankbaar werk, de gerchie•
te fchrijven van een meisje, dat met alle bekoorlijk-

heden, met alien aanleg om een pare' van Naar gellacht en de
zaligheid van eenen braven man te warden, den hemel vertaat ,
en zicli aan den firoom der zinneligheid , der zucht tot behagen
en het laag verderf overgeeft. Ziet daar het oordeel van den
Schrijver- zelven over dit zijn verhaa/ ; en echter vond hij
geed , hetzelve , — het is immers een Roman? — te verdiehten Een walgend , ondankbaar werk moet dan Loch
ook her lezen van deze zijne gefchiedenis zijn voor nog
onbedorvene harten.— Het is moeijelijk , zoo vervolgt bij ,

het belang, dot de Lezer in hoar meet flellen , leveudig te houden, moor noodzakelijk , hare zusteren in ons midden te toonen, hoe Ind de eer/le afwijking van het zedelijk fchoon bergafwaarts geleide. Daartoe intusfchen verlangen wij geheet
andere gefchriften dan de gefchiedenis der ontucht van eene
uitlokkende fchoonheid , en de ondeugd in hoar met , zoo
veel verfchooning als zwakheid , en evenwel zoo naakt
en Loch nog verleidende geteekend. — Kortom, wij vermchten dit Roosje, verklaren de lezing harer gefchiedenis
Brij den Jongeling voor contrabande, en zouden onze Hollendfche ROZEN en RoosjEs , indien zij zoodanige waarfchuwingen , in zoodanig eene gefchiedenis op die wijze ingeklied , voor zich vermakelijk en noodig houden en met
goedkeuring ontvangen , almede moeten verachten.
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LETTER-OEFENINGEN.
De hieldende Christen. Of Verzameling van Gebeden, tilt

onderfcheidene Verhandelingen biieengebragt, met eene
Voorrede door w. D. GROM m6 , Predg'ant tr VOCT'COUt.
Te Leyden , bij J. van Thoir. In gr. 8vo.
XLII en 422 bl,
11 Voo ooit eene Voorrede, (van iemand niet onaar,..,i dig genoemd : de fleutel van een both!) homer
noodzakelijk warezij is voorzeker noodig voor dit
Gebedenboek , zal hetzelve in eene gevoegzame orde
in de wereld verfchijnen." Met dezen aanhef begin
de Eerw. mRomm6 zijn verflag van de aanlAiing der uitgave van dit lijvig Gebedenboek, als ook van de wijze , op welke deze gebeden zijn bijeengebragt:, waarbij
dan ook no m eenig onderrigt omtrent de rnanier, om
b
daarvan betbbest nuttig gebruik
te maken , en voorts
lets tot aanprijzin o. van hetzelve gevoegd is.
Men erinnert zich eene zekere bekendmaking, waarbij
een Gezelichap Christenen, binnen ons Vaderland, deszelfs verlangen bet nigde naar een nietnv Gebedenboek,
ten dienfie van de Huisgezinnen der Hcrvormden in Nederland , gefchikt naar den tegemrooreligen flijl en taal,
en naar de behoeften van 't hart, op de beste gronden van
clrt Kerkgenootfchap bearbeid, en om de meeste Godsveree•
ring in te boezemen. Van negen ingekomene Verhandelingen had die van den Predikant te Barfingerhorn,
II. OUDENHOFF , de eere., dat aan dezelve de Gouden
,ereprijs werd toegewezen. Do. GROMI6 geeft aan degzelve
geen geringen lof. „ Bijaldien ," zegt hij, „ beknoptheid zonder duisterheid , mannelijke flijl zonder
noodeloozen zwier , warm godsdienilig gevoel zonder
dweepzieke of fentimentele inmengfelen , een \Verk verdienftelijk maken , wie zal ounENnorF don den Eereprijs betwisten ?" Hiermede was nu evenwei aan 't verlangen van het Gezelfchap nog niet voldaan. Het ging
gedrukt door twee zwarigheden, welke eene rijpe overweG
LETT. 1809. NO. 3.
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weging verdienden. De eerlte zwarigheid bellow!' in het
klein getal der gebeden in de bekroonde Verhandeling,
terwiji de Schrijver zich het doel van 't Gezelfchap
niet zoo uitgebreid had voorgelleld. Met dankbaarheid
aan God erkende men , dat door de andere Verhandelingen in dit gebrek kon voorzien worden. Maar nu was
er nog eene tweede zwarigheid, die geboren werd uit
de verfchillende leiding der gedachten over de manier
van voordragt in het godsdienaig gebed. De een laat
den bidder de fterkfte taal van het geloof fpreken; de
ander durft die niet overnemen in het gemeenfehappelijk
gebed, waarin men niet kan vooronderftellen,dat alle de
bidders of bevoegd of genegen zijn, in de taal van den
fterkgeloovenden Christen tot God in het gebed te fpreken. Deze verfcheidenbeid ook befpeurd zijnde in deingezondene Verhandelingen, werd men , om elk genoegen te geven , te rade, uit die alien een nicer uirgebreiclen bundel van allerlei foort bijeen te verzamelen, en
daartoe een ander te verzoeken : 't welk dan de Eerw..
oaommd , hoe zeer overtuigd van het gewigt van zoodanige zijne krachten anders te bovengaande teak , evenwel, uit liefde voor 't belang van den Godsdienst
met den vromen wensch , om daardoor nuttig te 2liti
en geenszins te rade gaande met vleesch en bloed,
zediglijk heeft willen op zich nemen. En nu koos hij•
dan uit den grooten voorraad , die in de ingekomene
Verhandelingen vuorhanden was, waaronder die. van
Do. VAN 1.11, alleen zethonderd bladzijden in quarto von
was , alle zulke gebeden , welke , naar zijne gedachten , de nicest nuttige waren, en hield daarbij, zoo yea
mogelijk , de verfcheiderrheid in acid, opdat elk , bi$
onderfcheidene onderwerpen en gelegenheden , zich van
zulke gebeden zou kunnen bedienen wake hi} het
meest gefchilit oordeelt te zijn voor zijn eigen toetiand , dien van zijn huisgezin , voor zijn eigen hart,
godsdienftig gevoel en fmaak. Wezenlijke veranderingen zijn door hem niet gemaakt. Men tek in dit Gebedenhoek ruim tweehonderd en zestig gebeden. Ten
dierrae van huisgezinnen , waar , bij den huisfelijken
Godsdienst, 't zingen van Psalmen en Liederen in gebrnik heeft de Uitgever er eene lijst bijgevoegd van
Psahnen en Evangelifche Liederen , waarvan men zich
bij , deze gebeden zou kunnen bedienen. Achter de
Voouede vindt men nog, bij wijze van Fragasenten,
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het een en ander over het gebruik van formnliergebeden , en andere daarrnede verbondene onderwerpen ontleend uit de V oorredenen ,weike tie Schrijvers hij hunne
'
-gebeden gevoegd hadden. Tot gerustitelling van eetitmudigen , die meermalen afge(chrikt werden van het gebruik
van een °fender Gebedenboek , omdat zil daarin wel eens
iets voorgedragen vonden , dat van de aangenometie
leeTbegrippen geoordeeld werd of te wijken, wordt nog
gemeld , dat dit Gebedenboek met de Kerkelijke goedkeuring te voorfchijn treedt. intusIchen erkent de
Uitgever de waarde van andere Gebedenboeken , ook
van zulken , die uit den fchoot van andere Kerkelijke
Genootfchappen zijn voortgekomen, en maakt met name loffelijk gewag van de gebeden van PICTET, BIEL ,
LAVATER ZOLLIKOFER, SAILER, en het hooggeroemd
Roomsch:Katholijk Gebedenboekje van NATTER, waaruit ook een gebed op den Zondag tot eene proeve wordt
medegedeeld , gelijk ook, nit de Voorrede voor Gebedenboek van den Roomschgezindeu 5ALLFI4,-, ,'ere
paste vermaning omtrent het verftandig gebYuik van forb
muliergebeden.
Behalve den bovengenoemden Predikant OUDENHOFF,
als Opitellers der verzadie den prijs wegdroeg,
rnelde gebeden, met name gemeld,
BOEXAARD, Lidmaat te Middelburg , J. H. JOLINK, Predikant te Framker , j. VAN LIL , Predikant te Schalkwijk , en
P. RANK, Lidmaat te Oudbeijerlanci. De overigen heb.
ben niet kunnen ,goedvinden hunue namen te openbaren. De gebeden van BOEKAARD en RANK hadden wel
achterwege mogen blijven. In die van Do. jourkut zal
men ook te vergeefs heidere en reine godsdienstbegrippen zoeken. Veel opgeklaardheid hebben wij ook niet
kunnen ontdekken in de gebeden van Do, VAN LIL, die
zich voornamelijk door vervelende langdradigheid onderfcheiden. In alien, in die van OUDENHOFF zoo wel,
als in de overigen, ontbreken doorgaans gelouterde be.
gripper omtrent de ware eigenfchappen van Gode welbehageliike gebeden. Schier overai ontbreekt die korte, krachtige, uit de ziel voortkomende en zielverhei.
fende uitdrukking, die aan 't regte bidden zoo natuuro
lijk eigen is ; fchier overal die warme, met den die?•
ften eerbied voor God vervulde, en zoo wel de zuiver.
fle zedelijklieid als redelijke god yruchtigheid adememce 9
tref.
Ga
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trLffende .roerende zeggingskracht , die men zalvingt
gewoon
te noemen.
roemen gaarne den goeden wit, zoo wel van
den Uitgever, als van de Opflellers dezer Gebeden, en
vertrouwen, dat , door derzelver vervaardiging en ge.
meenmaking, niet alleen genoegzaam voldaan is aan 't
verlangen van dat Godvruchtig Gezelfchap , waaruit
het voorflel , tot het bijeenbrengen van een nieuw
Gebedenboek , ten dientle van Godsdienitige Huisgezinnen in 't Hervormde Kerkgenootfchap, is voortgekomen , maar dat ook hier en daar deze arbeid met gc.
noegen zal ontvangen , en tot ftichting gehruikt wor.
den. Wenfchelijk intustchen ware het geweest, dat
zoodanige allerbelangrijklie ondernerning met meer over+
leg en zuiverder godsclienstbegrippen tot fland gebragt
ware, waarvan men rich zoo veel 'neer goeds , tot aankweeking van waar Godsdienstgevoel en vermeerdering
van Christelijke deugd, had molten beloven.

God is de rein* Liefde: mijn Gebed en mijne Overdenking. Door K. VAN ECRARTSHAUSEN. Te Groninki. 8vo. 258 Bl.
gen, bij J. Oomkens. i8o8.
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vinden het in zijne foort voortreffelijk , als bijzonder we! 0,.echikt, om verhevene gevoelens wegens de Maje(I-eit , tMagt Overaltegenwoo..digheid , Wijsheid en
' in te boezemen, en bet gernoed te ver.
Goedheid Gods
vutlen met menschlievende en alle edelaardige neigingen.
Ook datgeen 't Welk bepaaldelijk betrekking heeft tot
den Roomsch-Katholiiken
Kerkdienst , heeft eene blijk"
bare ttrekking om zedelijke pligtsbetrachting te bevorderen , en is vrij van eigenlijke bigotterie.
Hartelijk
wenfchen wij , dat dit Boekske eene meer gezuiverde
eene meer liberate en Meer lielderijke denkwijze onder
de Leden van dat Kerkgenootfchap moge verfpreiden.
Daar de meeste Overdenkingen en Gebeden niets be.he/_
zen van hetgeen de Roomiche Kerkleere karakterizeert ,
kunnen, ook Protestanren een goed gedeette van dit
Werkje tot ifichting gebruiken. — Uit het Hoogiuitsch vertaald, is hetzelve daardoor van eene Franfche
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Echo overzetting , bij Holtrop uitgekomen, onderfcheiden, dat in de Nederduitiche vertalin g de laa:ite uitgave van het oorfpronkelijke gevolgd is ; weshalve men
bier verfcheiden ftukken ontmoet , die in de Franfche
overzetting ontbreken , zijnde deze naar eerie oudere
}loogduitfche uitgave vervaardigd. De ftijlis vloeijende,
en flechts weinige taalfouten zijn ons voorgekomen.
Tot eene prove willeu wij affchrijven een gedeelte van
het Gebed eons Gehuwden. „ Miju God! Gil gaaft mij
de Vrouw tot gezellinne van mijn leven , tot deelgeroote mijner lotgevallen , tot reisgenoote op den weg van
dit liven. Laat mij bedenken, mijn God! Gilt Gij mij
dit fclicpfel toevertrouwd hebt , toevertrouwd als eerie
bloem , die tot mijn vermaak en genoegen zijn zal.
Laat-mil altijd] bedenken, dat, gelijk fchoonheid, teederheid en bioei.liet deel van dit gellacht zijn, het ook
in de natuur der Vrouw ligt , dat zwakheid, verandering en wisfelvalligheid haar aandeel zijn. Laat -mij
dus niet onregtvaardig jegens mijue Gade zijn , en
Bingen van haar eifchen , die in de natuur van hoar
vvezen Diet liggen. Laat mij van de roos niet verlangen , dat zij over baron bepaalden tijd bloeijen, en van
bet viooltje , dat het fterk zijn zal als een eik. —
Laat mij de Vrouw , die Gij mij gaaft , altijd met
goedheid en zaehtmoecligheid behandelen , en als zij
ftruikelt met teederheid weder. trot:Inca op te rigten.
Verdelg nit mijn, hart de trotschheid des Mans, of het
wilde refit des lierkeren , die een arm zwak fchepiel
nisbandeit , 't welk de liefde in zijne arwen wierp, en
wetten nog aan hem verbinden, wann.eer deze liefde
reeds t uitgebiuscht is." [ Hoe waar en trelfend ?]
„ Laat mij altijd bedenken , dat het onedal is eenen
weerloozen te onderdrukken , en fchandelijk , als de
tuinman de bloemen vertreedr , die in de dagen der
lento zijne vreugde uitmaakten." [Schoon !]
Welke zuivere denkbeelden de Schrijver van den
Godsdienst koestere ken blijken nit den volgenden
aanhef van een Gebed bij bet intreden van den Tempel
Gods. ,, Gecf mij, 0 God! bij bet intreden in uwen
Tempel; denoodige kennis om U in geest en in waarbeid
ran te bidden: boezem mij zuivere denkbcelden in van
de hoogheid van uw Wezen , opdat milli hart tJ niet als
eenen mensch aanmerke wiens grootheid alleen in het
uiterlijke bellaat. -Geef mij te bedenken, Bat onfehuld
3
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der zeden en een zuiver hart het eerfte offer ziin , dat
Gij van ons eischt , en dat good en zilver in uwe
oogen Been waarde hebben. Leer mij .uwe Grootheid
kennen , en veriicht mijne ziel , opdat ik leere inzien ,
dat een rein hart het fchoontle gefchenk , dat berouw
bet baste zoenoffer , en dat broederliefde de waardigite
gave is , die een Rerveling U kan toebrengen."
Nog dit :
„ Gij breekt uw pligt, uw woord, uw trouw,
En hat dan maar een Misfe lezen,
Als of die 't weer uitwisfchen zou ?
Rampzaalgen is dat Christus - leere?
Gebruikt gij zoo Gods huis ten fpot?
Douwt liever altaars in uw harte ;
Dat, dat alleen behaagt aan God!
Vergeeft uw vijand , mint de broeders!
En hebt gij uwen pligt gedaan,
Rom dan eerst in den Tempel weder,
En fieekt voor God het offer aan."

Het Elfde Iloofdfluk van Paulus Brief aan de Romeinen ,
in Zeven Leerredenen ; door BERNARDUS VAN MARKEN,
.Predikant te Hoorn. Te ifinflerdatn, bij J. van der
Bey. 'EA. In gr. 8vo. 198 Bl.
e Eerw. VAN MARKEN, 00k als Schrijver,, door de
uitgave van Leerredenen over het Leven van Yozef,
en over de beoefening van den Christehjken Godsdienst,
bekend geworden, en aangemoedigd door bet genoegen
en nut, waarmede hij weet dat dezelve gelezen zijn, liet
zich daardoor te eerder overhalen, om, op aanzoek van zulken , welken hij dit kon nosh mogt weigeren , ook deze
Leerredenen over Rom. NI. in druk te geven. Dat dezelve door velen met genoegen gehoord zijn , willen
wij gaarne , op 's mans berigt, aaunemen. Evenmin
twijfelen wij aan de goedkeuring , waarmede dezelve,
Islet allaen in de Gemeente van Hoorn, maar ook wel
elders, ontvangen zijn. Zij overtreffen, zoo in geleideiiike orde en wijze van voordragt , als in uitlegkundi.
gen fmaak en geheelen leertrant een aantal oude, en
oak nieuwe Leerredenen, die in veler handen zijn.
Niet , als of wij dezelve daarom voer zoo uitliekend
hoa•
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tondo dat ze boven zoo vele andere Kerkelijke Re.
devoeringen van bekwame Predikers , waaraan 't in onzen tijd geenszins ontbreekt , tot algemeener gebruik
verdienden gemeen gemaakt te worden. 't Verwondert
ons veeleer,, dat de Opfteller er die waarde aan gehecht,
of althans aan de loftuigingen van eenige Vrienden, die
er hem toe aangefpoord hebben, zoo veel gehoor gegeven heeft , dat hij zich heeft laten overhalen tot de nit.
gave van Leerredenen , waarvan tech 't voornaamite uit
een Boek , dat in veler handen is , ontleend werd ;
waarom wij ons ook ontflagen achten van een breeder
verflag.

De Berge Brief van Paulus nun Timotheus; benevens die
aan de Ephefiers, de Collosfenfen en Philemon. Door
W. E. DE PERPONCFIER. Te Utrecht 2 btj .11, van
Schoonhoven. 1808. In gr. 8vo.
ederom gene dergelijke nieuwe Vertaling van eenige Apostolifche Brieven, met Ophelderingen en
nitweidingen van verfchillenden aard, zoo als wij er al
verfcheidene aangekondigd hebben.
Meermalen hebben wij ens verwonderd over de aan•
houdende werkzaam. heid en meer dan gemeene kunde
van den Heer DE PERPONCHER in dit vak , offchoon
's mans aanleg nimmer daarhenen fchijnt gerigt geweest te zijn. Met al 't zonderlinge evenwel, en min
of meer oorfpronkelijke, dat men ginds en elders in.
zijne Bijbelverklaringen aantreft , befpeurt men in dezelven niet zelden nog zeer veel gehechtheid aan deze en gene eenmaal aangenomene fchooliche leerbegrippen en daarmede verbondene verklaringen , die
wij, naar onze wijze van inzien , met de regte regels eener gezonde Bijbeluitlegging niet hebben
nen overeenlorengen.
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5. L. EWALD

Ceest en firekking der Christelijke Zedekunde : Ideaal eerier
4kaderni fche Redevoering , naar het Hoogduitsch van
J . L. EWALD , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Heidelberg. Te Leyden , bij D. du Saar. t8o8. In
gr. 8vo.
et is ons uit den titel niet duidelijk , of deze Redevoering al dan niet werkelijk gehouden zij; voor
den Lezer kan dit echter om 't even zijn , en zij gaf
ons groot genoegen. Het doel, de natuur en het gewigt
der Zedekunde in het algemeen, en van tie Christelijke in
het btjzonder,, wordt hier voorgedragen. De Zedekunde
is eerie wetenfchap, maar niet enkel wetenfchap, imrners de Christelijke is het niet enkel; zij is eene aanleiding,
orn naar de voorfchrifien van Yezus en zijne Apostelen, de
grondbeginfelen van zedelijkheid op te wekken , te ontwikkelert,
in werkzaamheid te brengen , en zoo te beflieren , dat daardoor
menfchen bellernming verkregen wordt. Uit deze bepaling
blijkt haar duel, en de Redenaar wijst aan : de menscb
heeft zedelijke krachten; deze kunnen geoefend warden; er
zijn- nog meer andere dan zedelijke krachten in den kensch;
ook deze kunnen tot het oogmerk der zedelijkheid geleid
warden; en dit &les gefchiedt door de Christelijke Zedekunde. De ontwikkeling deter ftellingen bevat nagenoeg de
heift van dit klein gefchrift. Wat de natuur der Zedekunde
betreft , zij werkt /) op 's menfchen vrijen wil ; 2) zij
moet daarom noch op de rede noch op 't gevoel alleen ,
maar op den geheelen mensch berekend zijn; 3) zij
moet in den mensch de krachtigfte drijfveren ten goede
opwekken , en deze zijn vertrouwen en liefcie ; 4) zij
moet den zedelijken zin Leiden en befchaven. Alle deze
eigenfchappen heeft de Christelijke Zedeleer boven alle
Het gewigt dier Zedekunde is nu van zelve
andere.
duldelijk : de Redenaar dringt hier aan ,
dat zedelijkbeid en vatbaarlicid voor gelukzaligheid onaffcheidbaar
verbonden zijn, (zij, die DELVETIUS en KANT volgen,
len beiden in uiterfien ;) 2) dat de mensch zonder zede.
zijne hoogIle beftemming (betrekkelijke vol.
maaktheid) niet bereiken kan. Maar hooren wij een
oogenblik. den Redenaar zelven :
, 2 1.k heb u, zegt hij, aangetoond 2 hoe zij (de Chr.
Ze.
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Zedekunde) den geheelen mensch in ly-2 neemt , de
grendbeginfelen alien zedelijkheid, dankbaarbeid , vertrotiwen en lieW e, op de natuurlijkfte wijze weet op te
wekken en te ontwikkelen , welk een verheven en voor
den mensch zoo beminnelijk Ideaal zii vertoont, hoe
nabij zij hetzclve aan bet menfcheliik hart. brengt , door
p ulp en weldaden ; welke zijne tijdgenooten van Hen/
ontvangen hebben , en die alte ziine aa'ihangers van
Hem verwachten kunnen. lk heb u eenen wenk gege.
yen , en gij zult het in 't vervolg zeive gewaar worden,
hoe juist menfchelijk , en tevens aan God gelijk , de
Z'edeleer van JEZUS den mensch zoekt te tnaken , en
walk een verheven doel zij aan zijne zedelijkheid ttelt.
De ondervinding heeft ook de weldadigheid en hooge
waarde dezer Zedeleer ten voile bevestigd. Hoeveel
mishruik ook heerschzucht , dweeperij en valfche that,.
kunde van het Christendom gemaakt hebben ; hoe zelden
de hooge geest van deze Zedekunde, en bet verheven
karakter van haren Verkondiger,,zniver gekend en innerlijk gevoeld is geworden : zoo is het nogtans onloochenbaar,, dat in de Christelijke landen nog de meeste ware
verlichting , zedelijkheid en menfchelijkheid heerscht.
En hij, die gelegenheid heeft, om in de hutten der armen ,
aan het fmartelijk krankbed, hij de (tine, opregte , deugdzamen van het vrouwelijk gellacht , welke hun leven en
krachten opoiferen voor huisfelijken pligt en huisfelijke
verdrukking, — den werkzamen invloed van bet Chris.
tendom op te merken ; hij twijfelt geen oogenblik of de Zedeleer van het Christendom is verheven boven alles, wat
hij den mensch eenige waarde heeft, of waarde verdient
te hebben."
Mijne Heeren!" zegt hij een weinig verder: „ Heheb met vuur tot u gefproken." Indedaad dat deed.
EWALD met bet hem cigen vuur en wegtlepende hartelijkheid ; en wij achten den Jongeling gelukkig , die
zijne Voorleziagen hooren , en wien hij dit vuur me.
dedeelen kan. Warme ijver voor het zedelijk goede
kenmerkt den waardigen Schrijver overal.
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11... J. TEA ZORGtif

Heelkundige Waarnemingen , door F. J. TER, BORGH
Heel- en Vroedmeester to G roningen , Lid van 't Genootfchap ter bevordering der Heelkunde te Anfierdarn. Met
eene aanprijzende Voorrede van P. DRIESSP Med.
Doti., Lid van hes Koninklijk Inftituut , Hoogleeraar
in de Geneeskunde, enz. Met Platen. Te Groningen.
bij W. Wouters. 1 So8. In gr. 84. 137 Bladz.
oo wel de Hoogleeraar DRIESSEN als de Heel- en
L.4 Vroedmeester TER BORGH verdienen met de uitgave
dezer Heelkundige Waarnemingen den dank van de
beoefenaren der Genees- , maar meer bijzonder der Heelkunde, te meer omdat men in dit laattle vak thans zeer
weinig oorfpronkelijks in 't licht ziet komen. Den eerstgenoemden zij onze dank gewijd, dat hij zijnen Vriend
heeft overgehaald , om ons op deze Waarnemingen te vetgasten, en voor dezelve eene Voorrede voegde, die niet
alleen aanprijzende en allezins vereerende is voor den
Waarnemer, maar tevens veel belangrijks tot eer van
de Groningfche Hoogefchool en de fluderende Jeugd be.
vat , eu verfchillende belangrijke aanmerkingen mededeelt , omtrent de bereiding van onderfcheidene fcheikundig te vervaardigen Geneesmiddelen , als van het oleunt
en axungia oxygenata, bet ung. oxyduli hydrargyri, het
ung. nitratis hydrargyri en de murias hydrargyri enz. ,
der lezinge overwaardig. Den laatIten kornt reverts onze
dank toe, daar hij, aan de uitnoodiging des Hoogleeraars gehocrr gevende , ons Beene Waarnemingen onthield, welke der Kunst , door hem uitgeoefend, niet
elan tot eer ftrekken kunnen , en omdat zijn voorbeeld
andere Heelkundigen kan en moet aanmoedigen , om de
vruchten hunner ondervinding niet achterwege te houden , waartoe zeer velen , nit eene verkeerde vrees voor
bleoordeelingen en aanmerkingen, geneigd fchijnen. De
verzukering van den Hoogleeraar DRIESSEN, wien Rec.,
in de onderfcheidene takken der Geneeskunde , eene
groote mate van kunde toekent , dat men in deze Waarnemingen overal den man van kundedoorzigt, oordeel en groote ondervinding zal aantr:Ifen • den man,
die met de beste en nieuwIte Werken bekendis , en die,
onophouniettegenftaande zijne uitgeftrekte praelijk
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delijk werkzaam is, om door derzeiver lezing zijne kundigheden te vermeerderen; deze verzekering deed Rec.
reeds het Werkje met eene zekert vooringenomenheid
in de hand nemen , maar vond na de lezing deze loffpraak geenszins overdreven. Men vindt in hetzelve
vijf ‘Vaarneminge n hijeengebragt; 1°. hetrtkkelijk tot
den Olitants- voet , door de amputatie gelukkig weggenomen , met behuud van den leper; (men vindt de Befchrijving door 3 zeer naanwkeurig geteekende en net
uitgevoerde Platen opgehtlderd ;) 2°. tot eene ontaarding der opperhuid , door fonimigen gehouden voor
ichtiofis , of vischfchubachtigen nitflag ; (even Bens van eene
fraaije Afbeelding voorzien ;) 3°. tot eene hernia blearcerata , of beklemde breuk , door de operatie gelukkig
heriteld ; 40. tot eene verzwering in het antrum fig.
mori, Of het hol van Higmor , gelukkig genezen ; en
eindelijk tot de onderfcheidene foorten van huid-uitflag,
en in welke derzelven het wig. of 01. oxygenatum de
beste working getoond heeft. lieze hiatite Waarneming
is Rec. ook daarom bijzonder belangrijk voorgekomen,
daarzij benaaldelijk tot dat ung. of ol. oxygenatum betrek.
king heeft. Over 't algemeen heeft men aan dit geneesmiddel , in onderfcheidene huidziekten , die ongetwij.
Feld zeer moeijelijk te onderkennen zijn, den wezenlijkte danken; dan dit zelfde middel fchijnt bijften
na in vergetelheid geraakt te zijn. Wel is waar dat
Rec. hetzelve meermalen vruchteloos zag toedienen,
maar hij gelooft met den Hoogl. DRIESSEN en met den
Schrijver , dat het voornamelijk op eene goede bereiding van hetzelve aankome. Rec. wenschte dus, dat
de Apothekers zich bijzonder op deszelfs goede bereiding toeleiden. Men dient , zegt de Hoogl., wanneer
men volgens de Pharm. Bata y. werkt , en vier ponden
bij voorbeeld vervaardigt , om eene goede, witte ,
harde axungia oxygen. te verkrijg,en, ten minfte 4 dagen ,
beftendig onder eene zachte warmte, roerende te befteden. De hijzondere zwaarte van bet of. oxyg. houdt,
naar ons inzien , de Hoogl. te regt voor het beste kenmerk van deszelfs deugd; radende daarom, het voor.
fchrift van de Pharm. Batay. te vermeerderen met he
bijvoegfel , fit adeo ponderofunt ut in aqua fub/ideat; hetzelve moet zoo zwaar zijn, dat het in water bezinke:
De Deer TER BORGH koestert , naar ons inzien, een zeer
juist begrip omtrent, en heeft eene genoegzame verde&
ling,
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ling , aangaande de onderfeheidene foorten van huiduitllag , gemaakt. Het fraaijc Work van den Heer ALI*
BERT , over de Huidziekten , is voorzeker bet volledigfie . , dat Rec. kept; era daar hetzelve zeer kostbaar is,
en waarfchijnlijk , zoo als TER BURGH in zijn Na•
fchrift aanmerkt, bij , zeer weinigen zijner Lezeren zal
voorhanden zijn, zoo tvillen wij bij deze gelegenheid
zijn Ed. , indien hem zulks onbekencl moat zijn , en
onze Lezers mededeelen, dat een zeer bekwaam Duitfeber, de Meer MULLER (*), eerie verkorte en gedeeltelijke ilefchrijving van dat genoemde fraaije Werk ge.
leverd en met eenige Afbeeldingen der tinea verrijkt
heeft; hetwelk in vele opzigten voidoende kan geacht
worden.
),Vij eindigen met den wcnsch van. eerlang eenige
nieuwe Waarnemingen van deze zelfde kundige hand
to mogen ontvangen , geen oogenblik twijfelende, of
zij zullen , even als doze, billijke aanprijzing verdie.
nen.
J. L. ALIBERT ' S Belehreibung rind Abbil-.
(4) Order den
dung der Hautkrankheiten , welche im Hospital St. Louis beobacitet worden find; rind Darflellung der beste Netboden, die
man bei ibrer Behandlung befolgt had. Aus dem Franzolifcben
von C. }•• MULLER, I aft. us. Kupf. gr. 8. Tubingen COTTA-■
8CHE Buehhandl.

Reis van HUMBoLDT en 110N p LAND. Ifle Gedeelte. 1lgenleene Natuurkunck en Iliitariseh Berigt der Reis. Ifie
.Deel, bebelzende eene Proeve over de Aardrilksbefchrtyving der Planten, vergezeld met een Natuurkundig Tafereel der Landen omtrent den Equator. en firekkende
tot eene Inleiding voor het Werk. Met Platen. Uit het
Fransch vertaald. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz.
1808. In gr. 8vo. 173 Blz.
Toe goring, oppervlakkig befchouwd, de Kunst vats
Waarnemen ook fiThijnen moge , hoe velen zich
voor Waarnemers nitgeveri , zal elk, het fluk van nader,
bij beziende, weldra overtuigd worden ,clat dezelve zeer
veel inhebbe , eh dat onder het groot getal der genen,
die zich voor Waarnemers uitgeven, maar weinigen ge.
Von.
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vonden worden, dien naam waardig. Breed zouden wij
hierover kunnen uitweiden; dan wii mogen ons beroepen op hetgeen des zoo lchoon als boudig elders voorgedragen is (*). Met een enkel woord dit aan te roeren,
konden wij niet voorbij, daar wij, bet opgemelde 1Verk
ontvangende, dat van zeer keurige W2arnemers in handen kregen. fainters de Heeren HUMBOLDT en BONPLAND
hebben zich, voor een geruimen tijd, als zoodanig bekend gemaakt. Maand-, Week- en Dagbladen hebben
zich . om ltrijd geheast ter mededeeling van eene en andere bijzoncjerheid. De Uitgever dezes Werks leverde ons
reeds, ten fare nes, dier Rcizigeren Waarnemingen on:t.rentde Dierkunde en vergelijkende Ontleedkunde (f).
J. C. DELAMETHRIE gal van de Reis dier Heeren naar
de Keerkringen een zeer kort
veeleer gerchikt
om den lust tot de Reis zelve te ontvonken , dan
denzelven to voldoen (§).
Thans mogen wij de Inleiding tot die Reis, in bet
opgemelde Boekdeel vervat, aankondigen. Hoe vele
vroeger gegevene befehrijvingen van plaatfen en voorwerpen.deze Reizigers , in de kunst van waarnemen
zoo vbikomen ervaren, oak opgeven, fpreekt de Heer
MDMBOLDT altoos met lieulehe befCheidenheid van zijne voorgangeren, en met voegelijke zedigheid van zichzelven ;• waar hij het niet verder dan tot het waarfehijalijke gebragt heeft , nee= hij nooit een verzekerenden
toon aan.
Bij de aankondiging Bens \Verks , 't geen met voile
regt den naam van Clasfiek mag dragen , voegt het ons,
van den aanleg en de uitvoering te gewagen, en het een
en antler uit HUMBOLDT ' S Voorrede over re nemen. Hij
vangt dezelve in dezer voege aan: „ Sedert vilf jaren
verwijderd van Europa, Gewesten doorkruist hebbende,
van Welke vericheidene nooit door Natuurkundigen bezocht waren, had ik mij, mogeliik , moeten haasten ,
om een verkort berigt van mijue Reis naar de Keerkrin,
gen,
(') In B. CARRARD'S Antwoord op de Vraag: worelt er
vereischt tot de kunst van waarnemen, en hoe veel kan dezelve
toebrengen tot volmaking van het verlland ? — Perk. van de
Bollandfche Maatfchappij to Haarlem , 111I D. bl.
Zie onze Vaderl. Letteroef; 18o7. bl. 69.
(§) Hldaar voor 18o6, bl. 73.
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gen, en de reeks van verfchijnfelen, die zich achtereem.
volgende aan mijne nafpeuringen aanboden , bekend te
maken. 1k zou mij hebben kunnen vleijen , dat deze
drift zou zijn goedgekeurd door het Publiek, waarvan
een gedeelte het edelmoedigst belang getoond heeft te
ftellen , zoo in mijn perfoonlijk behoud, als in den goeden uittlag mijner onderneming. Dan ik heb geoordeeld,
dat, eer ik van mijzelven , en van de moeijelijkheden ,
met welke ik, gedurende den loop mijner werkzaamheden , te worftelen had, fprak , het beter ware, de aandacht
der Natuurkundigen te bepalen bij de groote verfchijnfelen , die de Namur in de Gewesten , die ik bezocht heb,
oplevert. Het is derzelver geheel , dat ik in deze Proeve
befchouwd heb." — HUMBOLDT verkoos den titel van
Proeve over de 4ardriiksbefchrlyving der Planten, dewijl
gelijk hij zich uitdrukt, „ alle andere min zedige bena•
ming, de onvolmaaktheid van mijnen arbeid te meerdoen.
de in bet oog loopen , denzelven ook de toegevendheid
van het Publiek te minder waardig zou hebben gemaakt."
Het Werk, 't geen HUMBOLDT trans aanbiedt, is gegrond op zijne eigene waarnemingen en die van zijnen
Reisgenoot en Vriend BONPLAND. De Reis is gedaan
de jaren 1799-1804. tints zijne terugkomst van Philadelphia in FrankrUk, heeft hij zich met de herziening
zijner Werken bezig gehouden , en, om er alle volkomenheid aan bij te zetten , de toevlugt tot de beroemd.
fle Geleerden moeten nemen. Met onderfcheidenden lof
gewaagt hij van de hulpe, hem geboden door den Heer
LAPLACE. De Heer BLOT had hem, bij het vervaardigen
dezes Werks , tot eene tweede bron van onderrigting
geftrekt, en de goedheid gehad , om de Tafels der hod.
zontale Straalbrekingen , en der verdooving van het Licht,
bij dit Tafereel gevoegd , te berekenen. — Ten aanziene der Vruchtboomen , erkent hij zijne verpligting aan
het Werk van den Heer SICKLER: terwill de }leer DE.■
CANDOLLE hem belangrijkebouwitoffen voor de Aardrijksbefchrijving der Planter op de Hooge Aipen , de Heer
RAMOND ze hem mededeelde omtrent de Flora der Pyrebeen ; andere heeft de Schrijver getrokken nit de Claslieke Werken van den Heer WILDENOW, dewiji het van
belang was, de verfchijnfelen der groeizaamheid onder
den Equator te vergelijken met die, welke ooze Euro•
pifche grond oplevert. — De Heer DELAMBRE had de
goedheid zijn Tafereel te verrijken met de metingen van
ver-
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vericheidene hoogten , nog nook openlijk bekend gemaakt. — lien grout aantal zijner Barometrifche waarnemingen zijn door den Heer PRONY naar het voorfchrift van den Heer LAPLACE, den iuvloed der zwaarte
in het oog boudende , berekend.
Van een Werk , door de Heerell HUMBOLDT en BONPLAND, met de huip van in bun vak zoo beroemde Man..
nen , in 't Licht gebragt , kan men Beene dan gunitige gedachten opvatten ; en zal men zich in die verwachting
geenszins bedrogen vinden.
Uitgebreid in irzren aard is de ilartiriiksbefebrifying tier
Planten. „ Ilet is," zoo drat zich HUMBOLDT uit,
„ de wetenfchap, die de gewasfen beichouwt , in betrek•
king tot derzelver plaatfehjke vereeniging in de verfchillende luchtftreken. Uirgebreid, even gelijk het voorwerp , dat zij bevat, fchetst zij met groote trekken de
onmetelijke uitgeitrektheid, die de Planten beflaan, van
de hoogite , met eeuwige fneeuw bedekte, ttreken af,, tot op
den bodem des Oceaans , en tot in het binnentte van den
Aardkloot , waar , in donkere holen, Cryptogamen groeijen , even zoo weinig bekend als de Infeden , die zij
voeden." — „ Het is deze wetenfchap , die onderzoekt,
of men , in het midden der oneindige verfcheidenheid
van groeizame gedaanten , eenige oorfpronkelijke gedaanten
kan ontdekken, en of de verfcheidenheid van foorten moet
worden aangemerkt als de uitwerking van eene ontaarding , die, met den tijd , aan verfcheidenheden , welke
eerst alleen toevallig waren , beftencligheid gegevea
beeft." — Veelvuldig zijn de nafporingen , door welke
de Aardripsbefchrijving der Planten zich verbindt met
de Aardrijkskunde. Het is door licht to verfpreiden over
de oorfpronkelijke gefchiedenis des Aardkloots, dat zij,
gelijk onze Schrijver aantoont , voor de verbeelding van
den inensch een veld ontiluit , weeks bearbeiding zoo rijk
als belangvol is. Dit ontwikkelt de Schrijver op eene
allerbelangrijkfle en fchoonite wijze , die ons wel ter
overneming nitlokt , maar welker breedvoerigheid ons
zulks verbiedt.
Aileen nemen wij het Slot over. Van de groeijende gedaanten der Plante]] in de Equinoxiaie Gewesten gefproken hebben,le , en hoe treffend fchoon zij zich daar
voordoen, vervoigt HUMBOLDT : ,, De Bewoners van
Europa genieten geenszins hetzelfde voorregt. De kwijmade Planten, die de zucht tot wetenfehappen of een
Per-
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verfijnde fmaak in hunne Oranjerijen duet kweeken , toont
hun niets dan de-fchaduw der Eq ainoxiale nanten ; vele gedaanten blijven hun altijd onbekend; maar de rijkdom en volmaaktheid hunner talen , de verbeelding en
de gewaarwording der dichters en der fchilders zijn voor
ben middelen van vergoeding. Het zijn de nabootfende
kunflen , die aan ons oog bet onderfcheiden en veelvuldig
tafereel derlanden omtrent den Equator fchetfen. In Europa kan de man, afgezonderd op eene dor re kust, in zijne
gedachten het gezigt der afgeiegenfte gevt'esten genieten•
Indien zijne ziel vatbaar is voor de wer ken der kunst ,
indict) zijn befchaafde geest groot genoeg is om zich te
verheffen tot de uitgeltrekte begrippen der algemeene Natuurkunde , dan eigent hij zich , in den fchoot zijner afzondering , zonder zijne haardliede re verlaten , war
de onverfaagde Natuurkundige , de lucht en den oceaan
doorzwervende, rot in de onderaardfche hoien cioordringende , of de bevrozene toppen der bergen beklimmende ,
ontdekt heeft. — Het is ongetwijfeld hierdoor, dat de
verlichting en befchaving den meesten invloed hebben
op ons individueel geluk. Zij doen ons gelijktijdig leven in het tegenwoordige en in het veriedene; zij verzaTaelen random ons alles, wat de Natuur in de verfchil.
lende luchtilreken heeft voortgebragt, en doen ons genieenfchap hebben met alle volken der aarde. — OnderIteund door de reeds gedane ontdekkingen , kunnen wij
in het toekomftige zien , en , de gevolgen der verfchijn.
felen berekerende , voor altijd de wetten bepalen , aan
Welke zich de Natuur been onderworpen. Het is in
midden deter nafporingen , dat wij ons eene veritandige genieting bereiden , eene zedelijke vrijheid , die
ons vettlerkt tegen alle ilagen van bet noodlot, en op
welke geene uitwendige magt , welke ook, in 1 -that is 1
eenige inbreuk te doen." Het ‘Verk , hier aanvankelijk voorhanden ,kan den Neder/ander,, dien het aan geene weergierigheid ontbreekt,
die genoegens , dat geluk, dat voorregt verfehaffen. Hij
ontvouwe het Natuurkundig Tafereel der Landen estntrent
den Equator, ingerigt naar
en iraarnemingen ,
gedaan op de plaatfen , van dentienden
tienden Grand Morderbreedte
tot den tienden Cra ad Zuiderbreedte gedurende1799 tot 1803.
Het g al hem uitlokken, em 'de vernielding van het daar
aangeduidde breeder re lezen. Daar dit Tafereel bet
grondwerk dezes Deels uitmaakt , willen wij iets van de
ber■
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tterkomst en dem inhoud zeggen.. De Heer HUMBOLDT
heeft beproefd , om in een enkel Tafereel bet geheel der
aitturkundige verfchijnrelen ;amen te voegen, welke de
EqUinoxiale Gcwesten, van het waterpas der guidzee
tot aan den top der hoogite krniii van de elndes , opleveren. Voor de eerftemaal heeft hij dit Tafereel gefchetst
in 1803. 1-lij zond een affchrift van dit ontwerp aan
den Freer MUTIS te Santa - Fede - Bogota , een
best in flaat om over de juistheid zijner waarnemingen
te oordeelen , en dezelve te vermeerderen met die, wet=
ke hij gedurende een veertig jarig rondreizen in het
ioningrijk van Nieuw Grenada gemaakt had , de gewasfen
der Keerkringen op alle hoogten waargenomen hebbende ; en vond zich deze beter dan eenig Kruidkunclige ia
Nat , om zeer belangrijke waarnemingen over de Geographie der Planten te kunnen bijeenzamelen. — Het eerfle
door hem vervaardigde OntWerp is te Pari js uitgevoerct
door den Heer SCHOENBERGER , en voorts in den (hat,
in welken hij hetZelve aanbiedt, door den Heer TURPHI
vervaardigd. Het bevat om zoo te fpreken , alle de
waarnemingen, met welke hij zich gedurende zijn' togt
Naar de Keerkringen heeft bezig gehouden. Het is be..
langrijk , niet alleen door 't Been 't zeive dadelijk aan
het oog van den Natuurkundigen voordraagt, maar nog
veel Meer door de zamenvoegingen en bijeenbrengingen
die hetzelve doet ontftaan in den geest van alien, die
zich met de algemeene Nataurkunde bezig houden.
De veel omvattende geest des Vervaardigers
van dit Tafereel oordeelde, en te regt, dat, zoo hetielve onverwachte zamenvoegingen en vereenigingen kon
doen geboren worden in den geest van hun, die er de
hijzonderheden van zullen beituderen , het gelijktijdig
zou gefchikt zijn , om tot de verbeelding te fpreken , en
aan deze een gedeelte op te leveren van de genoegens ,
die de berchouwing eener zoo maiettuenze als weldadige
genieten.
t\iatuur doetHUMBOLDT
beilemde het Natnurkundig TafeDe Heer
keel der Landen omtrent den Equator niet enkel, om de
Geographic der Planten , welke bier voorkomt, te ontwikkelen. Hij oordeelde, dat ht:t7eive te gelijk kon dio;
nen ter bevatting van bet geheel onzer kundigheden aangaande hetgene veranderlijk is ten aanzien der hoogten ,
tot Welke men 2ich boven het waterpas van den Oceaan
LETT. 18'09. NO. 3:
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verheft. Hieruit werden geboren de veertien SehraTeit,tlert
uitflag opgevende van de vermenigvuldigde Waartiemin.
gen omtrent de verfchillende takken der algemeene 'Mu
tuurkunde. De Schalen, welke de Luchtsgefteldheid,
den Hygroscopifchen ftaat en de Ele6trieke fparthing
der Lucht , de Waauwe kleur van den Hemel, de GeO.
togifehe Gezigten , de Cultuur van den Grond, en de vet.
fcheidenheid der Dieren vOlgens de hoogten, welke
bewonen , aanvvijzen , zijn opgemaukt naar de waarnemingen door HUMBOLDT en zijnen Reisgenoot gednrende
dezen tor gedaan , en de bijzonderbeden daarvan Zul.
len nailer ontwikkeld worden in het verhaal zijner ei.
e naar den Equator.
Hoe veel vreemds en nieures de korte Opgave van hetgeen die Tafereelen den oogen bieden ons fehenke,
v, rIange n wij ten iterkfte Haar het Reisverhaal zelve.
Onie Lezers begrijpen ligt nit dezeopgave van het vont'
this liggend Deel ,dat er veel in voorkome, 't Welk zon.
der de Tafereelen duister en voor overneming onvatbaar
is. Echter ontbreekt het, ondanks den zatnenhang deb
geheels, niet aan Ittikken , Welker bijbrenging.-het guttilik
gevelde oordeel volledig zouden haven, ern van eenen
anderen aard zijn , dan bloote Naamsopgevingen van,
Pianten of van Getallen enz. Feel , zees veel is et
#oorbanden, in flat om onze verbeelding bezig te houden, en ons op te voeren tot de verheVerifte denkbeel.
den en bevattingen. Het is dus , dat een Tafereel vat
meeraemelde Landen , te gelijk tot bet hart en tot de
verbeelciing
fprekende , niet f)echts voor de zoodanigen,
t
die zich Met Natuurkundige Wetenfehappen bezig hon.
den, belangrijk is, maar ook tie zulken tot deze beoefehing kan ianfporen , die niet weteilwelke genoegens et
an de ontwikkeling van ons verfland verknocht zijn.
Eene goede Vertaling en keurige Uitvoering words tet
een Werk van dezen aard bovenal vereischt; en zal mat
beide an het Stuk voorhanden niet kunnen ontzeg•
gen. Geen alledaagfche Vertaler is er toe Opge*asfen,
en het is ook in geheel andere handen getteld. Over,
Oe uitvoering kan men niet dan een gunifig Oordeel
ft rijken. Te wenichen is het, dat het Vertier aan de
moeite en kosten beantwoorde.
WI] worden onderrigt , dat dit Werk met vier, test
toogite met vijf Deelen compleet zafr zijn, en dat de
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voigende Dee l en het Ilistorisch Berigt dezer iteize ,
Unig in hare foort , zullen bevatten. Na zoo veel
goeds van den aanvang gezegd te hebben, is het Inikans
gelled overtollig te melden, dat wij naar de voortzetting hartelijk verlangen.

Werken der Bataaffche Maatlatippil van Taal- en Dichtkunde. .111de Deel. Zijnde het Antwoord op de Vraag:
Welke zifn de vorderingen welke is de verachtering der
Nederduitiehe Dichtkunde, gedurende de XVIIIde Re:44
in vergelijking van vroegere tijdperken? Door JERONIMV
DE VRIES , Eerflen Stads Kkrk ter Secretarij van Am.
flerdam enz. "Ian welke Verhandeling tie Goudek
Eerepenning is toegewezen. Deel. Te ilmfierdam,
bij J. Mart. 18o8. In gr. 8vo. X en 32aBl.
geleerde en krachtige Richter PIE,TER. nutstivdA,
De BAKKER betuigde , in zijne fchoone Befchouwing
van den trant onzer Nederduitrche Verzen (*), met reden zijn verlangen naar eene Historic van onze Belgifrite
of Nederduitfche Taal- en Dichtkunde, en befchouwde
het gemis hiervan als een wezenlijk nadeel voor onze
Letterkunde. Elk verflandig beminnaar van dezelve yen;
eenigde zich wel met deze betuiging, dan hij durfde er
bijna niet naar wenfchen , om den grooten omvang vati
dit werk ; en toen door de ilataafiche Maatfchappij
van Taal, en Dichtkunde, iu 18o3, de gemelde Prijg.
vraag werd opgegeven , die eene (trekking had, oni
dit gemis voor een gedeelte te vergoeden, waren er cre
len, die zich over deze keus verblijdden ,dan weinigen,
die zich durfden vleijen , dat de Maatfchappij deielve
immer wan eisch zoude beantwoord zien, als gaande
deze Vraag, naar her oordeel der meesten, de perked
eerier gewone Prilsvi aag verre te buiten.
Zeer verrasfend was dus de uitflag , dat de Maatfehappij haren wensch in dezen vervuld za p.:. Elk be,
loofde zich reeds dadelijk veel goeds , toen men deft
flaam van JERONIMO IDE VRIES , als overwinnaar in deka
f*) Werken van de Maatfchappij der Nederduit/cile LetttrA
*rude te Leyden , D. V. bl. 89.
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zen edelen ftrijd, zag vermeld ; clan , bee no /ater
verwachting door uitftel der uitgave gefgannen werd ,
nu het Werk is in het Licht gekomen , haft elk nog
'neer ontvangen , dan hij hoopte , en nu zien wit ha
als enzen duren -pligt iin, om van deze ongewone Prijsverhandeling een ongewoon uitgeftrekt berigt te geven,
Wijsfelijk heeft de Schrijver, in eene fraaije inleiding,
den geest der Vrage ontwikkeld. Zoude de Vraag regtttreeksbeantwoorct worden, dan had hij zich vooraf over
vele zaken , in dezelve vervat , moeten uitlaten , ten einde
hieromtrent met de Uitfchrijvers eens te zijn; b. v.
over de vragen : beat verflaat men door Dichtkunst ? ivat
door verdiengen omtrent
? wat is vordering? wat is
hij begreep derhalve, op het voorverachtering? enz. en In)
beeld van zijnen beroemden Oom, JERONIMO DE BOSCH,
die de Vraag van TEYLERS Tweede Genootfchap, over
de Regelen der Dichtkunst , niet beantwoordde met
kunstmatige koele redenering, maar op voorbeelden vvees ,
nu ook den loop onzer Dichtkunst , van de vrOegfte tijden af, te mogul en te moeten nagaart, en alzoo proefondervindelijk , door voorbeelden, derzelver meerderen
of minderen bloei voor oogert te ftellen. „ Zoo doers„ de ,,""de zegt de Maatfehappij, en wij met Naar, „ ver„ vulde hij in eens een dubbel gebrek onzer Let11 terkunde , en gal niet alleen eene Gefchiedenis onzer
„ Dichtkunst, maar ook eene Bloemiezing nit de Merkel
onzer Dichteren."
De Schrijver begint met de dertiende Eeuw, wanneer
Nederduitfche fpraak begonnen is eene taal te worden,
en bedient zich in dit tijdperk met oordeel van de nafpo.
ringen van den geleerden VAN WIJN. Het antwaken
van Europa uit den ijzeren flaap der Middeleeuwen was
natuurlijk de dageraad onzer Dichtkunst. JACOB
VAN MAERLANT is eigenlijk de eerfte a die Oilier breedvoerig gedacht wordt; met reden wordt hij de Vader
der Duitfche Dichteren genoemd. MELIS STORE en
VAN HELD volgen ; en hoezeer men in die Eeuw we/
eeni g licht zag , bleef echter de lucht bewolkt , de
zon bleef onder de kimmen , en men mogt zich zoo
min toen , als in de veertiende , vijftiende , ja zelfs
bet grootfte deel der zestiende Eeuwe, over eenig het.
der licht verheugen.
Met veel oordeel is de invloed der Vaderlandfche Getehiedenis bij dit alles aangewezen. De gunstbewijzeu
der

OVER DE DTCHTERS VAN DE

XIII TOT bt XVIIIETYw. Y 09

der Voriten aan de Kamers der Rederijkers , die dagelijks in getal toenamen , bragten nog geene verbetexing aan , vermits de fmaak niet gezuiverd was. Ooze
nal was onkenbaar door de bastaardwoorden , door vreentden lierwaarts gebragt. Speling met valsch vernuft
beette Dichtkunst, en deze werd in allerlei vormen gewrongen ; en hoe veel iuvloeds ERASMUS ook had op
het herleven van den fmaak voor de Latijnfche en
Griekfche Letterkunde, en de Hervorming van den Gods.
dienst op de ontwikkeling van der menfchen geest in het
algemeen , onze taal trok de aandacht der Geleerden toen
!log niet tot zich , en CASTELEYN en dergelijke Factoors of Prinfen der Kamers bevestigden hunne barbaarfche wetten met de fchoolmeesterlijke plak. Wat
anogt men hopen van Wetgevers, die itelden
'Vat tut achti butt / onghtteth/ anohemetten
1fo lanohe al§ 't trtun attifeme httrbgn mach.
en CORNELIS VAN GHISTELE worderk, als
niet zonder geest en vinding , met lof vermeld. Eindelijk kwatnen er heldere itralen door de dikke wolken
van onkunde en wanfmaak , en DIRK VOLKERTZ, COORNft
XIERT , ROEMER VISSCHER en HENRIK LAURENSZOON
SPIEGHEL, vorm:ien het doorluchtigDriemanfchap, hetwelk de taal zuiverdc , en der Kamer : in Liefde bloeijende, re Anlerdam , vooral tot cer verftrekte. Breedvoerig is de Schrijver over dezen , zonder echter cAREL
ANNA BUNS

VAN DIANDER PETRUS DATHENUS , PHILIP VAN MARNIX, JAN BAPTIST HOUWAERT PEETER HEYNS, JAN
FRUYTIERS te vergeten. Eenigzins verwonderde het
OBS , dat LAURENS JACOBSZOoN REAEL hierbij niet

gedacht is , die, door zijn aandeel aan het Geuze liedehoek als antlers , zich hij de Dichtkunst waarlijk verdienftelijk /weft gemaakt. JANUS DOUSA en JAN vAtv
BOUT behoorden ook vcrmeld te zijn. Eenigzins ongepast , dunkt ons , brengt de Schrijver den lof voor de
iaitmuntencle Doehters van ROEMER VISSCHER, ANNA en
TESSELSCHADE , en dien van ZACHARIAS HEYNS, bier
bij dien van de Vaders , daar dezelve , na het doorbre.
ken van de Zoo onzer Dichtkunst, in den helderften
glans leefden , en dus tot later tijdvak behoorden. Aangaande die Zusters zeggen wij met den Schrijver:
Oogelijns uwer Eeuwe ! Wie uwer Zusteren overtrot
II

110

J. DB v11.IES

trof u in latere tijden?" Die voile (lag verfcheen in
26ot , na de terugkoinst van PIETER CORNELISZOON
HOOFT uit jrtalie; en hier ziju wij nugenaderd, zoo wel
tot het belangrijkst gedeelte van dit Werk , als tot bet
luisterrijkst tijdvak in de Gefchiedenis van ons Vaderland. Haagstbelangrijk is de Inleiding tot de opgaaf der
Dichters van de zeventiende Eeuw, en het doet ons leed ,
Oat wij geen gedeelte hiervan kunneninvlechten. Het is
eene Verhandeling op zichzelve, over den roem door Neskrianders gedurende die Emu) in het Rijk van Wetenfchat
en Kunst behaaid , in Verband befchouwd met hunne booge waarde om wijze maatregekn in de Raadzalen
doorluchtige bedrijren in den Oorlog zoo ter Zee als te
Zouden wij van dit voortreffelijk overLank.
zigt berigt geven , naar mate van bet gevoel
van Vaderlandsliefde , hierdoor opgewekt , zeker nam
flan onze hand te warmen ItijI op. Wij melden derhalve
tlieen f dat de flip des Sehrijvers ons hierbij vaoral hey
haagde. Dezelve evenaatt , wel is wdar,, in kracht en
deftigheid, niet dien van Ii0OFT maar dezelve is ook
Vri j van hardheid en ftroefheid; wij zien er eene goede
ravolging in van dien van aRANDT , die insgelijks eenen
tijkdom van zaken voortielde met levendige klaarheid en
seine eenvoudigheid. Inzonderheid heat ons het yak
der Schilders bevallen , en de eer der Hollandfche Schilderfchool is hierbij volledig gehandhaafd; dan het
wordt tijd dat wij ons tot de opgave der Dichters
begeven.
Met reden ftaat hier in den eerIten rang PIETER cop.plEtAszooN HOOFT. Meesterlijk zijn bier de lof en de verdienften gefchetst van den man, bijwien onze gebrekkeliike
versmaakkunde eindigt en de befchaving begint ; zijne
waarde wordt met afdoende voorbeelden bewezen , en
boe hij de taal kneedde tot allerlei buigzaamheid en minzaamheid. Gepast volgt JACOB CATS, de tweede groote
befchaver onzer Poezij, doch langs een geheel andercn
weg ; keurig zijn de . eigene verdienften van den laatften
net die des eerilen vergelijking en tegenftelling gebragt, en hierbij is een uitiiekend gebruik gemaakt van
betgeen litnsiNo4 BAKKER over beider betrekkelijke
waarde voorheen gezegd heat. De eer yan QATs wordt
big yooral gehandhaafd tegen die bedillers, dieam ik
en weer niet wat yoor kleine gebreken , de goodie deug-?..
den vaarbijzien , en al bet goede worth door dadelijk
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wijs gettaafd. Uit de Herdersklagt: Cala*, nam de
Schrijver de nteeste voorbeelden , vvaai toe hij to grooteri
voorraad had. Hij draagt CATS tevens voor als den bes.
ten Zededichter , en offert hierbij de krachtigae
fpraak , zoo wel aan 's mans hart , als aan deszeifs
geest.
Min bekend zijn de verdienften van LAURENS RIME&
als Dichter, die hier bewezen worden uit zijn' OorfpronE
der Kusjes , de Maagdenklagt enz. — dan volgen °Ea:
BRANT ADRIAENSZOON BREDERO SAMUEL COSTER
DANIEL HEINSIUS CASPARUS BARLAEUS en HUGO
GROOT. De drie laatften maakten zich reverts vooral yen•

dienitelijk door het hanteren van de Latijnfche Her. De
Schrijver zegt , dat fommigen waarfchijnlijk PETRUS
sCRIVERIUS bij deze drie zouden gevnegd hebben ; wij
behooren onder dezen. Al had de man niets anders gefchreven , dan de overzetting, of liever uitbreiding, van
den Brief van Prinfes AMELIA aan haren Echtgenoot Prins
rus p uitc HENDRIK door BARL.MUS in het Latijn vervaardigd , dan zouden wij nog aan hem den naam van Nederduitsch Dichter toekennen. Het begin diene ter proeve :
ftlijn Heer , zo nu misfchien geen trotnmels u beletten
Noch 't ijsfelijk geraas der klinkende trompetten,
En zo gij nu ter tijd niet dicht bij 't ongeval ,
En ander het kanon gaat rijden na de wal :
Wend herwaards uw gezigt, en wilt den brief doorieezen
Van uw beanglie Vrouw, (hoe kan 't doch anders wezen!)
Gebied een kleine rust, en (Wand van geweer,
En dat geen donderkruyd de huyzen flaa ter neér.
1k met uw Zoon den Prins, en Docbters, uwe erven,
Iaie zullen Licht bij u zo korten tijd verwerven.
En ziet, dewiji mijn pen loopt over dit papier,
Zo maakte in de wieg Charlotte kinds getter.
Wilhelmus ligt in 't bedd' in Tiede van zijn Vader,
En roept diet: hij niet ziet: Louifa komt mij nader.
Zij vliegen om mijn hals, en kusfen met hoar tween;
Ik krijge kus op kus; de Vader krijgt er geen.
Dit kladdige gefchrift, dit vreetnd fatfoen van woorden,
Komt bij, om dat uw Zoon mij in het fchrijven floorde ;
Hij flier mij aan den arm: mijn hand, die beevend' fchreef,
Omdat gij u zoo waagt, 't een door het ander wreef.
Maar dat gij ziet den brief met vogtigheyd betoogen,
En hier en daar befprengt, dat komt uyt mijae ono.
't Is niet dan traanendaau , enz.
H4
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Na DE OROOT volgt de ver.lienftelijke Zededichter
DIRK RAFAELSZOON KAINIPIJUYZEN en op dezen de Prins,
onzer Dichteren , JOOST VAN DEN VONDEL. Zeer breed.

voerig is de Schrijver over dezen; dan hij put geenszins
deszelfs lof uit. De keus der voorbeelden doet zijne
bedrevenlieili in des Dichters werken kennen , en zijn
yerltand en fmaak eer aan. Hij eindigt met den beroonden
Rei der Klarisfen: 0 Kerstiact enz.
De verdientten en gebreken van HUYGENS worden hierop yermad en naar waarde uiteengezet. Ook hies zijn
de voorbeelden zoodanig gekozen , dat een ieder wordt
uangemoedigd om zich te verlustigen in 's mans
Gefloffeerde Galerijen
Vol van kunst en wekenfehap,
en bloemen te plukkeu in dit
Bioemhof mild van geur,
Rijk door zijn verfcheidenheden
gedaante en levend kleur.

Gaarne zouden wij gezien hebben , dat de Schrijver
bij doze afdeeling eenigzins had uitgeweid , oni ook de
werken van minbekende Dichters in het licht te itellen.
Op hi.. 149 zijn SIMON VAN BEAUmoNT en LENARD
het voorhijgaan gedacht, en op bt.
xELJTEMANS wel
en nat vele anderen ; dan proeven uit de werken van
Oczen zouden meer aangenaam zijn geweest , en er was
Rolfe be over voor nuttig vermaak. Het nicest fpeet het
ons,'dat wij niets vonden uit de werken van VAN DER.
:BURG, BROSTERIMIZEN of DOUBLET , die , benevens
IIUYGENS, door den onbekenden maker van het bevallig
Diclultuk de Minnekunst, bij het uitdooven van het groo-te /kilt in den Loeveteinfchen kerker, geoordeeld wetden, dit verlies voor onzen Zangberg te zullen vergoeden.
Dan troost U , foete Jeught , dat, daer Ghy een feet legenen,
Etat.r.pn weder vier heeft met zijn gem bedeck,
rer Vogheltjes als nyt des Phoenix asch geteelt,
ple,-(b, o men 't beesjen bent nen zijn gepiep en veeren,
heidreil bovenzang iu korten zullen
IIe viii,gite van hun is die flUYGPIENS wiens-geiiuyt
Nymphies van den Bay in zijn Voorliout lokc uyt;

Drie
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Drie and're zijn DOUBLET, VERBURG en onosTEnouvsEN,
Wien dit alleen ontbreekt, dot fy in duystre kluyfen
Nog hangen in de kooy, van niemand nog gekend,
Van niemand nog gezien, als die daer zijn omtrent ;
Doch snag men hunnen zeng in 't open wood eens hooren,
Ik weer hcn foete item zal alle man bekooren.

lit fchreef men in 1620, en war zij naderhand waren ,
zonde te bewijzen zijn geweest, vooral aangaande VERBURG of VAN DER BURG, nit zijn lofdicht op de KUS•
jes van WESTERBAEN.
Op HUYGENS doet de Schrijver JOHAN DE BRUNE ,
JAN VAN DER VEEN , JAN SIX

en

JEREMIAS DE DECKER.

volgen. Elk Lezer,, die de fchoon bewerkte afzonderlijke Verhandeling des Schrijvers over den laatften, dien
zoo beminnelijken Dichter,, kent, verwachtte met reden
bij zijnen lieveling eerie bijzondere wijdloopigheid ;
dan hil heeft zich Merin terug gehouden , en behandelt hierop den minbekenden DANIEL JONCKTYS op
gelijke wijze. Bijzonder bevielen ons de proeven van
dit edel vernuft , en niets wenfchen wij liever, dan dat
de Schrijver, of inland anders, voor deze taak berehend, den. fchat van juwcelen, in 's mans thans onbe.
ken de werken te vincien , in den dag bragt , en zijn lot
en levee vertneldde. 1-loe fteekt het zachte en ffille van
hem af bij her [tome, ja brommende van ,JAN VOS , van
wien het goede zoo wel als het kwade gemeld wordt.
TAN HARMaNSZOON KR.ULL , die zijne Tier weer naar die
van CATS liemcie, en REINIER ANSLO , Dichter van lierdijke netheitl , die VONDEL volgde, zelfs in het omhelzen
van het Roomsch Kerkgeloof, warden daarna geprezen,
en hierop volgt eene Lange naamlijst van Dichteren van
inindere verhefling, die, zonder proeven van hun werk
te geven , .vorden voorbijgegaan. kVij zullen geene aanraerkingenmaken op de verkeerde fpelling en fnijding van
fammige names; dan wij misfen er nog verfcheidene perfonen , die zeker melding, en misfchien zelfs aanhaling ,
verdiend hadden ; bii voorbeeld, JOHAN VAN PAFFEN ■
RODE , Neer 'ran Gurigny , CORNELIS en WILEE/t1 DE
BEVERE , CORNELIS VAN OVERSTEEGE
WITT ,

9

JACOB DE

den Vader van bet beroemd ongelnkkig Brbeder.

paar,

SAMUEL NZERANUS , PIETkR GODEWYK, GERARDITS STAECEMANS. P. ,."Cii.US VAN DEN HONERT HENDRIE.

CORNELISZOON HOOFT , DANIEL MOSTERT erIZ.

H5

enz.

114

J. DE VRIES

HIERONYMUS SWEERS en JOHAN VAN SOMEREN zila
vervolgens naar Waarde gedacht , en na iets over JAN DE,
PRUNE de .7enge gezegd te hebben , that hij Langer ftilbil
GERARD BRANDT den Vader. Min verheven dan zijn itoute
voorganger VONDEL , is hij te prijzen om rijkdom van
denkbeelden en kracht van woorden ; dit wordt bewezen
door bijfchriften enz. , en hierna vergoedt de Schrijver een
verzuim V2I1 JACOB WESTERBAEN en PIETER DE ottooT
te zijn voorbij getreden. Beideu worden naar waarde ten
toon geffeld : misfchien hadden echter de gebreken van
den eerften wel meer mogen aangewezen worden, voorat
zijne zucht om al te veel te wi1IGn zeggen waardoor hij
wel eens tot platte en onvoegzarne redeneringen vervalt.
Wij hebben zijn uitmuntend Hofdicht: Okkenbarg, wel
eens bij Okkenburg zelve vergeleken: zijne vooraigaande
langgerekte rijmen over den Loosduinfchen weg , het
Loosduinsch kinderbed enz. veroorzaken dat men floede wordt eer men het hek bereikt; doch clan wordt de
inoeite rijkelijk vergoed. Wij zouden de tegentlelling
van den Leeuwrik met den Nachtegaal, op bl. 71, Bever Ms eene proef hebben zien bijgebragt , dau het verhaal van de Schilderijen nit de ZaaI. De Sehrijver
had hier ook wel eenig berigt en proeven kunnen geven
van die aardigheden en fijne trekken van vernuft , die
WESTERBAEN ZOO keurig tilt OVIDIUS, TIBULLUS, en
vooral van de italiaanfche Dicliters, heeft ontleend, en
zoo dikwijls inweeft ; bij voorbeeld het got van zijn burigt aangaande zijnen Boomgaard:

ick Iran met moes en fruyt my en mijn vliend geryven;
Ick eer, ick geve wegh, noch kan er overblyven;
De ntnseh , de fpreeuw, de kaeuw en eaters eeten mee;
Maer tegen fulck gefpuys baud ick den fnaphaen red,
Daer past mijn polver op en fchut van hagelkogels ,
Eehalven op een flagh van fchaedelijcker vogels ,
Van Bestemoeders p ert in thick van fnoepery;
Die grijp ick levendigh, en Igetfe weder vry,
Doch voor een kleyn rantfoen; (2 Meysjes, wilt Ghy waren
Waer voor Ghy in mijn Hof mooght Ole fruyten eeten,
Vraeght aen den Echo bier, war geeft men voor rantfoep?
Met maer vier Iettertjes fal zy U antwoord doen.
Bij METER DE GROOT wordt deszelfs Own viru.LEN vowaf in 't voorbijgaan gedacht, en de wensch te kennel] gegeyen , dat men eens de dicbterlijke verdieniten van de Ieden
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den van dit beroemd geflacht verzatnelde en in het licht
ftelde ; daarna wordt de waarde van den Neef bewezen.
Als Nederduitsch Dichter wort deze het van zijnen Vader ,
vooral in kracht en zwier; men vindt hiervan voldoende
befc heiden.
De vermaarde Kerkleeraar VOLLENHOVE , JOACHIM
OUDAEN en anderen worden hierna met fchuldigen lof
vermeld; dan men ziet in hunne werden reeds die vet.mindering van vuur en gloed, welke de oorzaak werd
van die verkleuming , die bij PEES en andere flaaffche
navolgers der Franfchen wordt waargenomen. De
Dichtgenootfchappen , waar men destijds over ftippen en ftreepjes kibbelde , en de kracht liever uit de
verzen miste, dan de mintte overtreding der fchoolwet.
ten duldde, drukten den geest van elken aankomenden
Dichter. pLUYMER INIONEN DULLAERT, onttrokken
zich rnaar gedeeltelijk aan dit juk ; dan zij gaven echter
proeven , wat zij in beter tijden zouden geweest zijn.
ANTONIDES hield zich geheel van dien band ontflagen,
en van hier dat hij den naam van Zoon van VONDEL wawa
dig was. De Schrijver weidt voortreffelijk uit in zijnen
lof, door welgekozene voorbeelden, zoo nit het dicht!Ink Bellona aan bands , als dat deslYgroorns enz. De wel.
cloener van ANTONIDES , DIRCK BUYSERO PETRUS FRANft
CIUS en JOAN VAN BROEKHUIZEN (de beide Neaten
meer beroemd door het offerer aan de Latijnfche Mufa)
worden hierop gedacht , en na verfcheidene anderen ge.
noemd te hebben , flaat hij nog fill bij KATHARINA LES.
KAIEJE , JAN LUYKEN , LUCAS ROTGANS KASPAR
CB JOHANNES BRANDT en JAN BAPTISTA WELLERENS , en

eindigt hierna dit Deel met een befluit van de opgaaf der
Dichters dezer Eerswe , dat als bet ware de flotfom is van
des Schrijvers redenering. Het verval van de kunst in
de laatfte helft der Eeuwe, in vergelijking van den well.
gen bloei derzelve in den aanvang , wordt bier wijsgeerig nagefpoord en opengelegd. — Dat het beoefenen der
Ouden minder noodig werd , na de voorbeelden van
1I0OFT VONDEL en anderen te bezitten, wordt als eene
reden opgegeven , waardoor de Nederlandfche Dichters
minder oorfpronkelijk werden. De min gelukkige toehand van het Vaderland , na 1672. ,werkte ook bijzonder
mede tot verval ; bij het gevoel van afhankelijkheid en
bet zien van de vleijerij der Regenten verflapten natuur.
lijk de krachten van den geest.
NJ,
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Na dit overzigt zullen wij geese loffpraak behoeveti
te houden over den rijkdom en de volledigheid van het
Stuk zelve. Bijzonder zouden wij nog kunnen uitweiden over de keurige wijze der behandeling, in bet aaneen hechten der deelen; dan bovendien zien wij in alles
zoo vele fijne punter' van oordeel en vernuft, dat ons
beftek- het ons niet toelaat om onzen lust naar eisch in
te volgen. Hoe gaarne zouden wij het oordeel van den
Schrijver over dezen en genen hebben medegedeeld ! Gezegd hebbende, dat de flip van BRANDT hierbij gavenvard is, meenen wij dit alleen om onzentwille te moeten bewijzen, en kiezen des, op het openflaan van her
boek , ter proeve een gedeelte van hetgene hij aangaande
ANTONIDES zegt:
Wij roemen in ANTONIDES de Route vlugt, de
krachtige verbeelding , de beeldenrijke fchildering ,
en ongewone hoogdravendheid van uitdrukking, waarin alle Dichters van zijnen leeftijd achter zich
beat; wij roemen in hem die ltoutheid van gedachten,
dien zwier van uitdrukking , die levendige en juist
geteekende . gelijkenisfen ; wij roemen eindelijk in bent
die zachtheid en liefelijkheid , waartoe zijn hoogltijgende geest zich flemmen kon: doch wij taken in hem , dat
hij ziin vernuft ook dan, wanneer bet als wild en woe.st
aati het hollen floeg, niet genoeg beteugelde; zoodat de
Dichter, door al te hooge vlugr, als, in het zand ter neder valt. In dit gebrek van zijnen tijd heeft hij gedeeld , fchoon hij zich boven andere gebreken , die toen
btgonnen veld te winnen , als daar zijn gelijkvloeijende
eentcionigheid en middelmatige gang van denkbeelden met
fpaarzame verfiering en dun gezaaide bloemen , ftoutmoedig -verhief. Had hij langer geleefd en zijne al te jeugdige hoogdravendheid door mannelijke ernsthaftigheid getemperd , zijne Gedichten , die ook nu nog met reden in
groote hoogachting bij bevoegde kunstregters ftaan , zouden nog meerderen lof en flandvastigerroem verworven
hebben. Niet dat ik in hem afkeure zulk eene kracht,
tls hij b. v. ten toon fpreidt in zijn Oorfpronk van
Lants Ongevallen.
, Nu is Met hun gezang de dolheit uitgelaten.
Men trapt den zwangren buik te barste, propt de ftraten
Met maegden-liiken, eerst ontuchtig gefchoffeert,
Gebrant, geb!akert, vuil mishandelt en onteert.
De drempels kraken van gekneusde bekkeneelen.
jpe lijken grijnzen aaa de takken van abeelen
Ea
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En linden, en de moort , die vrouw noch
fpaert,
Mach Alva, Neerlants vloek en geesfel , zacht van aert.
„ Een matig gebruik vain dergelijke krachtige fchilderijen
is boven berisping verheven ; maar wij misprijzen duisterheid van uitdrukking en al te verwarde zamenttelling vat'
zinfneden; wij misprijzen die vreemde en gezochte tpreekwijzen van meta/en vuurbrakende monden, gloeijende robijnen der Zon, firoomtapijt, levend kristalijn, en honderct
dergelijke onnato urlijlce en harde nitdrukkingen dan
het is fchier onvergeellijk , in zulke heerlijke tafereelen
van wel geronde en ttout geteekende beeiden , waarvan
zijn dichtwerk vol is, een enkel hard en plat voorwerp
te berispen.
„ De Mt-own, het uitvoerigfte, en ,rnijns oordeels,
beste zijner Gedichten , heeft zoo veel oorfpronkelijks
en krachtigs , dat de keurigfte bij de lezing van weinige
regels naar genoegen te gast gnat, even als op eenen maaltijd , waar ttevig rundervleesch ons wel fchielijk , maar
krachtig voediel bijzet. Het eerfle bock, in zijnen aanleg eene eenvoudige befchrijving van den Hkant te Amsterdam, dat hij zoo vele andere Dichters eene dorre en
koude berchriiving zoude opgeleverd hebben , is bier
eene verrukkelijke en ttocite fchildering van de levendigfte en geesrigfie werkingen. Bij de woning h. v. vat/
den Zeeheld DE RUITER zingt hij aldus in geestverrukking:

„ Bedrieg ik mij , of klimt bet water aan die fireek
Ten boorden hooger op, en bruist , terwiji ik fpreelc,
Net open keel VOOTilit, en lekt de hooge randen
Met zijne zachte tong ?" eves.
Over (le doorgaande kenze van voorbelden zoude men
inislchien eenige aanmerkin g it unnen maken ; dan een seder,
die den Schrijver , en de zachte ftemming van zijn hart en
gettel kent , zal bet natuurlijk vinden, dat de eerfte aandacht , bij het natlaan van de verfchillende werken der
Dichters , viel np het zachte en teedere , en van hier,
dat hij zoo vele voorbeelden, daartoe betrekkelijk , bijbrengt ; een ander , tot 'touter gevoel en bedrijf geitemd , zoude zeker nicer door de voorbeelden van bet
Route en verhevene getrokken zijn geworden , en deze
dus hebben bijgebragt.
O v ek
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Over enkelde Historifche misvattingen in het lot eff
leven van eenigen zullen wij niet vallen; dan het heeft
ons eenigzins leed gedaan , dat de Schrijver, die zeker
in den tijd tusfchen de bekrooning in 18o5 en de uitgaaf
in i8o8 aan -het befchaven en invullen is gebleven , gee..
me melding heeft gemaakt van die werken , Welke inmiddels zijn uitgekomen , en waarbij berigt van het bedrijf,
lot en waarde van eenigen dezer Dichters gevonden wordt.
De lust , om dit belangrijk yak onzer Letterkunde te bewerken , kan niet genoeg bevorderd worden , en een
Schrijver ziet zijnen naatn in zulk een klasfiek Werk niet
gaarne vergeten. Wij hopen , dat de Schrijver dit
verzuim bij een aanhangfel tot het tweede Deel zal vertu
helpen.
Na dit een en ander zal ons gevoelen over dit Werk
laiet meer twijfelachtig zijn; doch ons fchieten woorden te kort , om ons dankbaar gevoel als Nederlanders
naar eisch uit te drukken. Wij wenfchen onze Natio
derhalve alleen geluk met het erlangen van dit voortreffelijk en ons geheel ontbrekend lettergefchenk ;
wij bedanken de Maatfchappij van Taal- en Dichtkunde , nu die van fraaije Kuniten en Wetenrchap.,
pen , voor haren ijver , om onze Geleerden tot zu/A
ken nuttigen arbeid aan te fporen ; — wij verheffen
ons op onzen ijverigen Landgenoot , die deze gewigfige taak zoo uitftekend heeft bewerkt ; wij wenschten gaarne aan den dubbeld verdienden Eerepenning eerie
dubbelde waarde te kunnen hechten; dan, wetende dat een
nuttig gebrulk van zijn Werk hem nog aangenamer zal zijn,
raden wij elken beoefenaar onzer Dichtkunst , vooral
den aankomenden , om hetzelve niet alleen zich aan te
fchaffen , maar ook om het te doen doorfchieten , ten
einde daarbij aanteekeningen te houden van alles, wat
rot de Letterkundige Gefchiedenis der Kunst behoort,
de goed- en afkeuring-waardige vo,orbeelden op te teekenen , en hiervan een beitendiF gebruik te maken. Ora
dit te bevorderen, zouden wij tevens gaarne zien, dat
dit Werk door de Maatfchappii afgefcheiden van hare
andere Werken , en met den Titel, dien de Schrijver
voor de weinige prezent-exemplaren aan zijne Vriendert
heeft gebezigd : Proeve eener Gefchiedenis der Nederdaitfthe
,Dichtkunst, wierd uitgegeven. Reikhalzend zien wij naat
het tweede Deel uit , en wenfchen den Schrijver lust
en gezondheid toe, ter fpoedige bezorging van hetzetve•

IVEVE• VAN ST AUL COAINNA.

CORINNA, of Tafereel van Palle, door Mevrouw VAN STAEL
HOLSTEIN. Met eenige bijgevoegde Ophelderingen. Dee'.

Met Platen. 7'e Haarlem, bij F. Bohn. 18(38. in gr.
8vo. 368 Bl.
zijn in waarbeid verlegen, boe wij onzen Lezeren bet
W ijjuiste
denkbeeldgeven znllen van de waarde eens Werks,
ivaarvan iedere bladzijde _ons de duidelijkfle bewijzen gaf van
de voortreffelijke talenten der Schrijffler. Het bekoorlijke
Italie, zoo rijk in Natuur, en Kunst, en Oudheid, geteekend
door de pen eerier Vrouw van milk eenen wijsgeerigen waarA
hemenden geest, van zoo gevoel en vernuft, ons zoo geheel
vreemde zeden en levenswijze betooverend en uitiokkend ge+
teekend door zoodanig eene Dame , die gekeelenal en met
geestdrift ingenomen is voor haar onderwerp; waarlijk dit moest
een uitmuntend , onderhoudend , leerzaam Boek opleveree.
Dan hier hebben wij Italie nog bekoorlijker en treffender geteekend ; wij zien deze zeden zigtbaar daargefleld in zeker
zonderling voortreffelijk wezen , CORINNA, door de uttmuntende Schrijffler dezes Werks opgefierd met alle de eigenheden van dat Land, en alle voortreffelijkheden van ligethaam
en geest; eene jeugdige ltaliaanfche Schoonheid, die iederen
Le ger bekoort , en es 't ware betoovert; en nit eenen zoo
fehoonea mond, met zoo veel levendig gevoel, vernuft en
geest, ontvangen wij bier, omtrent iedere merkwaardigheid,
belangriike berigten. Daarenboven heeft Mevrouw VAN STAEL
aan dit tneesterlink barer pen alle de fchoonheden en het roe•
rende van een' Roman gegeven , eene liefdesgefehiedenis, die
tie aandaeht boeit , en de zachtfle en zoetfle aandoeningen
Van het hart gedurig uitlokt , fleeelt en voedt.
Dir Eertie Dee! is in Tien Boeken afgedeeld. I Boek. Os'VALD, Lord NELVIL , een Schotseh Edelman, reist naar
lie, een man van het echte Engelsch Nationaal karakter, een
uitmuntend mensch. Zijne ziel is krank ; de dood van eenen
tvaardigen Vader, en het grievend gevoel van niet volkomen
jegens dien beantwocrd te hebben aan zijne verpl/gting , maakt
hem diep droefgeestig en fomber. Spoedig vindt hij een' reisgenoo t een' echten, vrolijken Franfchen Edelman, de Gram'
Te 'Income werden zij
ERFEUIL. Een zonderling contrast!
gemigen van een' geweldigen brand, en waren de reddens
Zij komen te Rome
en neldoeners der cnge!ukkigen.
II Boek. CORINNA OP HET KAPITOOL. De beroemdfleVrouw
Van Italie, eene der goodie: Schoonheden en eene Improvifatrice , zou op het Kapitool gekroond t'orden. Het gefchut,
alley kondigde dit Feast aan; de
bet luiden der
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Iteizigers waren ooggetuigen. De befchrijving Is nitvoerig
en trefferrdi en CORINNA maakt op het hart van den Lord eenen
onuitwischharen indruk. Deze CORINNA is een allerbekoorlijkst
fchepfel, begaafd met iedere voortreffelijkheid, eene geborene
kallaite noar het fchijnt, maar hare afkomst en !land is, een
diep geheim. — Ill Boek. CORINNA. De luchtige Franfche .Graaf heeft den Lord fpoedig bij CORINNA ingeleid.
5 , OSWALD vond in CORINNA eene voor hem geheel nieuwe
„ bevalligheid. Len groot, een ijsfelijk tijdflip in zijn Leven
„ was door eene zeer bevallige, leer geestige Franfche Vrouw
gekenmerkt, doch naar deze geleek CORINNA in geenerlei
„ 'oPzigt; hare gefprekken ademden zoo wel wiles, wat men
„ vernuft kan noemen, als geestdrifc voor de fchoone kun„ hen, wereldkennis, fcherpzinnigheid, en diepe geVoelig,, held; lb den woord, alle betooveringen van een' vIuggen,
levendigen geest waren daarin te vinden , zonder dat hare
S/
„ gedachteb of aanmerkingen daardoor lets 't mintle in vol-7
ledigheid of gewigt verloren. OSWALD was tevens bekoord
p, en opgetogen, weggefleept en ongerust ; hij kon niet begrijpen , hoe een mensch zoo veel in zich vermogt te vet„ eenigen, als CORINNA werkelijk deed; — hij flond in twij„ fel, of 't de hoogile verhevenheid , don wel een fierke
„ graad van wuftheid was, die haar ten band van zoo vele
„ bijna tegenfcrijdige boedanigheden firekte,” enz. Natuur-;
lijk vond hij iederen avond bij deze CORINNA bet uitgezochtst gezeifchap, en over menig onderwerp hooren wij nit
haren mond het helangrijkst gefprek. IV Bock. ROME.
Ook CORINNA onderfcheidde OSWALD , en de Iraliaanfche vrouwen ontveinzen hare liefde niet; met dat al tot eene verklaring kwam her in fang nog niet. Zij noodigt OSWALD nit,
om met haar Rome op te nemen; zij bezoeken eerst het Pantheon, voorts het Kasteel van St. Angelo, de Kerk van Sr.
Pieter, her Kapitool, het Forum. de Zeven Hevvelen. „ Ik
7/ heb u zeide CORINNA bij het einde der wandeling , vlugtig
„ eenige fporen der oude Gefchiedenis vertoond ; gij ktint
daaruit eenig denkbeeld opvatten van 't Vermaak dier geleer„ de zoo wet als dichterlijke onderzoekingen , welke beide
,, tot het hart' en tot den geest fpreken.” Moor men moet in
bet Werk zelve opzoeken , wat en hoe zij duet opmerkcn;
trouwens zij deed dit nu ook met een hijzonder doe', bet hart
van den man namelijk , dien zij beminde, non zich te verbim4
den. OSWALD intusfchen gevoelt hoe zeer hij reeds nan haar
gehecht was, en ontwijkt haren omgang; dan zijne afwezigheid maakt haar diep ongelukkig; een toeval brengt de gelieyen bijeen, en zij zijn nu vaster, echter zonder flellige belofte
of vaste bedoeling, verbonden. —V Boek. DE GRAFPLAATSEN
DE HERREN EN PALEIZEN. Eene onderrigtende , belangrijlte
wandeling, waarop wij echter de gelieveu niet volgen, mar
ge%
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geven Bever deze , voor de Romangefchiedenis belangrijke,
titboezemingen van CORINNA bij eene der graffteden. „ Men
„ heeft, zegt CORINNA , eene Elegie van PROPERTIUS, welke,
„ beret dan eenig ander auk uit de Oudheid , die waardigheid
,, der vrouwen bij de Romeinen fchetst, welke, bij meerdere
zuiverheid , nog grootere achting inboezemt, dan zelfs de
,, glans , die haar in de Riddertijdcn oinftraalde. CORNELIA,
„ in hare jeugd overleden, zegt haren echtgenoot het teeder• fte vaarwel , terwijl zij hem troost over haar verfcheiden,
,, en men gevoelt bijna met elk woord al het heilige, al het
„ achringswaardige der buisfelijke betrekkingen. In die edele,
• mannelijke taal van de Heeren der wereld, welke, even als
,, ail zelve, onzen eerbied afdwingt, leest men den fchoonen
,, trots van een onfchuldig leven. Ya, zegt CORNELIA , van
,, de bruidtoorts tot den brandflapel heeft geene fmet ttufn leven
bezoedeld ; de plaats tusfchen die be/tie fakkels bleef zuiver.
„ Welk eene heerlijke uitdrukkingl riep CORINNA uit, welk
„ een verheven beeld en hoe beniidenswaardig is 't lot der
„ vrouw, die zoo eenvormig deugdzaam mogt leven!
Bii
• deze laattle woorden biggelden er tranen van het fchoone
„ oog der fpreekaer af; tranen , die eene wreede verdenking
in OSWALD' S hart deden oprijzen. CORINNA riep hij , heeft
1, taw kiesch gemoed zich niers te verwijten ? zoo ik meester
/2 mijner hand ware , en u die kon aanbieden , zou ik dan
• geen medeminnaar in het voorledene hebben? zou ik trotsclt
„ kunnen zijn op mijne keine? zoo geen wreede minnenijd
„ immer mijn hart hehoeven te verfeheuren? — OSWALD , anti,voordde zij, ik hen vrij, en bemin u , gclijk ik nimmer
„ beminde ; wat eischt gij meet? dwingt gij mij tot debekente„ nis, dat mijne verbeelding, voor ik u kende, mij kon diets
„ maken, dat ik beminde? En beltaat er in 's menfchen hart
„ geen goddelijk mededoogen voor de dolingen,die de liefde,
„ of ten minae hare begooehelingen kunnen veroorzaken?
„ Dit zeide zij, terwijl eon befeheidene blos haar gelaat bedekte. — OSWALD trilde, doch zweeg. Berouw en fehaamte ftraalden in CORINNA ' S bilk door, en verboden hem haar
ft
1, ftreng to vonnisfen. Het felieen hem toe, alsof een hemel0, fche araal haar kwam vrijioreken. tlij draw met verVoering hare hand aan zijn bait , en knielde voor haar neder,
'Of
zonder een woord to fpreken , zonder lets te beloven, mnar
Geloof
,• met eel blik vol 1iefde, die a p esdeed Konen.
1 mij , zeide toen conINNA laten wij geen plan maken voor
1: de volgeode jaren. De gelukkigfle oogenhlikken des levees
„ zijn dezulken, die ons een weidadig toeval bezorgr. Moet
men bier to midden der graven, zoo angstvallig bezorgd
5)
zijn voor de toekomst? •••• Neen ,riep NELVIL in vervoering
„ uit,neen,geen toekomst zal mij meer van u fcheiden I”.
CORINNA intusfehen Wilde de onEdekkin g van bet plan, v g) den
I g o(). No.
I
Lord
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Lord verfchuiven tot het tijdflip, waarop hij reeds zee as*
haren ornganggewoon zou geworden zijn , dat hem geene fcheiding weer mogelijk was. — VI Boek. ZEDEN EN KARAKTER
DER ITALIANEN. EE/1 Bal , waarvan CORINNA wederom de
Godes is, de berispingen van den Lord, en eene briefwisfeling met haar,, waarin hij het karakter en de zeden der Italiasten hevig aanvalt en zij dezelve verdedigt, dit is de inhoud
van dit Boek, aan welks flot de gelieven weer hereenigd zijn,
en een bloeciverwant,van den Lord door hem bij CORINNA
wordt ingeleid , doch bij, wiens •verfchijning het duidelijk
wordt, dat deze zonderlinge Onbekende vrodgere betretkingen
in Engeland moet gehad hebben , hoewel zij zorgvuldig haar
gebeim-behoudt; echter wordt het hart van den Lord al naauwer met het hare verbonden. VII Bock. DE ITALIAAN-,
sous LETTERKUNDE. Een belangrijk gefprek, vooral over Dichckunde, Dichrers, en het Tooneel. Ten.betooge van de
gefchiktheid der Italianen in 't bijzonder ook voor het Treurfpd , geeft CORINNA daarvan eene proeve , en hare vertaling
van de Romeo en julietta Vail SHAKESPEARE wordt door hare
vzienden en hear zelve vooral meesterlijk uitgevoerd.. IndeRomeo en .7nlietta is eels
dead de keuze was voortreffelijk :
• Italiaansch onderwerp; het tooneel is te Verona, wear mete
„ nog her graf dier beide gelieven vertoont.. SIIAKESPEARZ
heeft dit fink met de beurtelings vrolijke en hartstogteIijke
• verbeeldingskracht , die flechts in het Zuiden fchijnt t'huis
• te zijn, bezield; eene verbeeldingskracht, die in voorfpoed
• juicht , miler weldra tot wanhoop, van dear tot manflag ea
• zelfmoord overflaat. Alles is dear vol drift in de bekomene
• .indrukken, die Mtn echter gevoelt dat onnitwischbaar
• zuilen. De fella der driften untaaat niet zoo zeer sit de
• lietzinnigheid van card bij dat Volk, mnar uit het warmer
2, klimaat , waardoor 't blued met verdubbelden eandrang
„ bruist, waardoor de tad zelfs met vurige uitdrukkingen eener
Oosterfche welfprekendheid, die zoo vele uitvloeifels nit het
2, hart , verriIkt wordt, en die SHAKESPEARE, gelijk ook
„ het geheele Italiaanfche karakter, beter den eenig ander ha.
„ tenlandsch Schriever heeft weten te vatten. Hij tokkelr
niet, gelijk OSSIAN, beflendig eke Inner, de teederfte des
„ harte ; het is niet de onverdeelde liefdevlam, die hij onst
9 , voor oogen /Malt neen, in ROMEO en JUL/ETTA hoort men
2, de levendigfle muzijk der drift in alle hare wijzigingen;men
„ ziet den verdeelden teruggekaatften lichtftraal, die ons de
kleuren verfchaft, en toch ontdekt men Reeds in dien firaal
„ de helderheid en wsrmte van zijnen oorfprong. Er heersehtin
„ dit opflel zoo we! de levenskrachc als alle de fierke wezens.
„ trekkers , welke het land en de inwoners van ltalii onder.
1,, fcheiden. Romeo en Julietta fcheen dus, in eene Italiaan.
14, fcl,w vertaling, all. de waarde vale een oorfproakelijk werk
te
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„ te herkrijgen." — VIII Boek. DE STANDEEEEDEIVEN SCHILDERIJEN. OSWALD WaS DU op het punt aan CORINNA alles

te offeren ; een woord intusfchen van zijnen bovengemelden
bloedverwant , die main CORINNA hoog bewond:rde , maar
hem toch vroeg: „ wat duet men daarmede in huZs? en het
huffs is bij ons toch alles , dat weet gij, ten minfle alles voor
de Vrouwen." Ik zou, voegde hij er bij, CORINNA op den troon

van Engeland, maar niet onder mijn nederig dirk Runnen venfchen. Dit woord niet zoo zeer, maar vooral de herinnering
aan• de Moeder van den Lord , en die jonge Engelfehe , nan
zijne Moeder zoo gelijk, die zijn Vader vcor hem beftemd
had, bragten den Lord in eenen geweldigen tweettrijd. Zija
Vriend vertrok. OSWALD kreeg een toeval, waaraan hij reeds
vroeger onderhevig was, maar waarvan hij dacht genezen te
ziin; eene bloedipuwing. CORINNA krijgt er berigt van , en
gnat aanfionds , te voet, door Rome's hoofdftraat, den CorA ,
op een tijdflip , dat de menigte Wear te voet en in rijtnigen
hare avondwandeling deed, zoo dat zij , in het gezigt van bijna
gansch Rome, onverze!d het huffs van haren Vriend betradf
OSWALD ontflelde, want in Engeland ware het met haren goeden naam gedann geweest ; doch CORINNA flelt hern gerust. — Na zijn herftel befchouwden zij de rneesterflukken
der kunst, in de Mufeum's en de Galerijen; ook bezoehren
zij Tivoli. Opnoemen willen wij niet; wij kunnen well de
sanmerkingen niet aanflippen , en deze zijn 't belangrijkst.
JX Boek. HET VOLKSFEEST EN DE MUZIJR. ,, Het-was juist
„ de dag van het woeligfle Feest, op het einde van het Carng„ val , van dien tijd, dat het Rorneinfche y olk als door eene
„ koorts van woelige vroIiptheid , eene razernij naar verma„ ken bevangen wordt , waarvan men elders te vergeefs voor„ beelden zou zoeken. De geheele ftad vermomt zich,” enz.
Zij beklommen het Amphitheater bij den Obelisk, om den
wedloop der panrden te zien , woonden voorts het Concert
bij in de zaal van den fchouwburg, en nu zou CORINNA de
Lijdensweek, naar de gewoonte van vele Romeinfche Dames,
in een Nonnenklooster doorbrengen, om zich te bereiden tot
de plegtigheid van het Passchfeest. X Bock. DE mjDENSWEEk. In zijne eenzaamheid kon nu OSWALD de godsdientlige plegtigheden opnemen. Toen hij controNs. wedervond , volgt tusfchen hun een gefprek over kunnen'verfchi/lenden Godsdienst. Na het Paaschfeest wilden de gelieven
zamen de fchoonheden van Napels gaan opnemen, en arm het
einde van dit Deel zijn zij derwaarts op reis. • De Aanmerkingen van de Schrijfiter, achter dit Deel gevbegd, zijn maar
weinige; die van den Vertaler vindt men onder den tekst ;
de laatfte dienen deels ter opheldering, deels ter aanwijzing ,
Waar het fcheen dat eene te groote vooringenomenheid voor
Italic bij de Schriiffter uitkwam.
2
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Een Winter in Londen, of Tafereelen der groote Wereld; in
drie Deelen. Doer T. S. SURR. Naar den vijfden druk
vit 't Engelsch door H. POTTER. IA Deel. Te iltnger.
dam, bij C. L. Schleijer. 1808. In gr. 8 yo. 272 Bl.
bij ons reeds met lof bekende POTTER noemt in zijn
Voorberigt dit werk een fraai en onderhoudend hock ; de
vijfde oplage van het oorfpronkelijke , zegt hij, ziet reeds
het licht, en ieder Engelsch Tijdfchrift beoordeelde bet bij
ultftek gunitig. De tijd zal ons leeren moeten, in hoe ver betzelve voldoec aan den titel; tot nog toe immers kunuen wij
niet zien waarom bet „ Een Winter in London" genoemd
wordt; welligt dat de ontknooping en het meest belangrijke
gedeeite des verhaais aan het Plot deze benoeming echter zal
billijken. Wat dearvan ook zij, in zoo ver reeds dit Deel
tafereelen der Groote Wereld levert , teekent het ons deze
niet zeer gunflig, en is dezelve ook in het hooggeprezen Engeland zoo als doorgaans overal. Dit boekdeel leest men in
een uur van uitfpanning met genoegen ; tot nog toe is 't verhaal niet verveleud lang gerekt, gelijk het geval is in menigen
Roman, en het bevat zeer goede aanwijzingen en zedekundige lesfen. Het heeft ook in den Eerw. POTTER eenen bekwamen Vertaler gevonden , en verfchiint aizoo ook onder
ons in, een niet onbevallig kleed. Het beheist de gefchiedenis van eenen vondeling, een zeer jong kind, alleen uit eene
fchiphreuk gered door eenen Chinees, weike echter denzelfden nacht reeds itierf, zoo dat men volflrekt geen berigt had
van des kinds afkomst of ouders. Deze vondeling werd
opgenomen en verzorgd door eenen fchatrijken Engelschman,
een man van fortuin, meer uit trotfche praal , dan wel uit
:menfchenliefde en edelmoedigheid. Zijne gade intusfchen
eene vrouw van geboorte en opvoeding, hing aan het kind
/net de zorgvuldigfle teederheid, en bezorgde het in de waardige handen van eene brave weduwe op het land, wie de
jongen lang voor zijne moeder hield , tot dat hij, tegen de
bedoeling zijner weldoeners , de waarheid, en hoe hij geheel
van vreemde gunilen afhing , ontdekte. Het kind wie
voorfpoeclig op, en had, door een zamenloop van gunflige en toevallige omilandigheden, gelegenheid, on/ zich als
jongeling met een aantal uitmuntende kundigheden to verrijk en ; het muntte in alles uit , en groeide op tot een edel
mensch, van wien wij ook bij de fchitterendfte itandverwisfeling alles goeds durven verwacbten. Zijn weldoener intuslchen , die zich weinig om hem bekommerd had, had meat
hem geene groote plannen , en 't fond hem zelfs tegen, dat
alit genie niet liever tot eene kostwinning was opgeleid, wear.
oixt-
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lowent zelfs de Gravin (want zijn geld had hem in den Gravenftand gebragt) van hem vrij bittere verwijten moest hooren.
Het geluk intusfchen was hier wederom den jongeling gunftig ; hij redde trtnelijk de dochrer van den Graaf het Leven,
en is nu bij dezen takivriend en huisgenoot. Jammer intusfchen dat de jonge Gravin reeds verloofd is 1 Dan reeds vtoeger had zich een zonderlinge vreemdeling verroond, van wien
men merkte dat hij wel lets waders wist van des jongelings
afkomst ; toevallig had de vondeling dezen naderhand weder
ontmoet, en het bleek deze was zijn vader; voor ieder ander
mensch was dit een diep geheim; de vreemdeling houdt zich
fchuil, en aan de ontdekking fcheen zijn leven te hangea.
Echter gaf hij den jongeling betere hoop voor de toekomst,
en zelfs fchitterende vooruitzigten. Het raadfel is aan het
einde van dit Deel nabij de ontknooping, en het valt den Lezer reeds niet meer moeijelijk, nnar den naam van den vreemdeling te gisfen; hoewel men bezwaarlijk raden kan, hoe de
gefchiedenis nog zal afloopen , en op Welk eene wijze derzelver held geraken zal in de haven des huwelijks , hetwelk
immers, bij deze foort van gefchriften, het flot van alles , zoo
wel als her voorname is. Nu, wij lazen dit Deel met genoegen , en zullen den jongeling ook gaarne verzellen op zijnen verderen reistogt, terwijl wij hem zegen en voorfpoed
wenfchen.

Nieusve Romans van WIELAND , LAFONTAINE, SCEIILLING en 411..,
deren. Amfierdam, hij L. A, C. Hesfe. II/de en rde Deel.
In 8vo. Te zamea 4,23 hi.
Ook onder den titel:
.De Familiepapieren, of de Gevaren der Verkeering , dose
A. LAFONTAINE. Ilde en Hide Deel.
wenschten hartelijk dat deze gefchiedenis maar gainW ijdigd
was; want het meisje , dat ons zoo veel genegenheld en achting inboezemde, komt , vreezen wij, nog een.
maal ten val, of worth althans zeer ongelukkig. Wij Hetet'
haar als Gravin, vAN HOEIENFELS aan zeker hof; in het eerstvolgend Deel zien wij haar reeds gehuwd, en wel, bij al bare
voornemens en vast karakter , niet met haren Kam, maar
met Graaf HOIIENEGK. De jonge Vorsc yam voor haar de
teederfte neiging op, en, daar hare deugd boven iedere vet.zoeking is , dwingt zij hem tot achting ; met dat al haar
toeftand werd hagchelijk, en men vond het geraden, haar,
onder ' t bevel van de ftipthe geheimhouding, te onderrigten,
I3
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ten tot hare beveiliging, dat 's Vorlhen eigene moeder Ook
bare moeder was. Geich-aakt en tot het uiterfte gebragt, mask{
zij zich als zoodanig aan den Vorst bekend, die edeImbedig
befluit, fchoon hij haar dit verzwijgt haar vergoeding
te doen voor zijne kwelling en vervolging, door haren
dien hij weet dat zij bemint, hoog genoeg te doen
•
gen, om hem hare hand te gunnen. Dan dit voornemenwerd., helaas! verhinderd door haar huwelijk , waartoe moeder en vader enz. haar drong. Zij wend overrompeld; zij
boot} wel tegenfland , maar de gefchiedenis hater moeder, did
200 veel had opgeofferd, en hare belle, behielrl de overhand.
Ik was niet gelukkig, zeide die Vorftin , want ik Was de Ge.
malin van den Graaf VAN HOHENEGK, en ik moest mijne hand
geven aan eenen man, die mil en dien ik niet beminde. Zij gaf
haar een paket papieren ;ELIZE las die ,bezweek, en gaf aan den
jongen Graaf, haren Neel, de hand. Deze papieren !evert
ons het volgeild Deel; eene roerende gefchiedenis van teede.1
re, trouwe, teleurgeftelde liefde. Intusfchen zag ELIzE hares
beminden KAREL wederom ; warme vriehdfchap en achting
houdt den vroegeren band aarteen ; zij rekent vast op hare deugd;
en later uitmuntend karakter,, en de edelmoedige gevoelens
van bitten ectagenoot , deed de wolk des ongeluks verdwijnen , etz Ilet ecten he/deren zonnefchijn na ; 't hart van man
en vrouw vereenigde zich in eene warme liefde.
Wij vreezen inrusfchen, dat de gefchiedenis nog niot ten
einde is; en wij- zouden den read van zekere Dame de onze maken : „ 6 Gravin I indien bet , eenige waarde bij u
„ hebbe om gerust -te leven , --en tevredenheid is meet
dan de gelukkigst =kende hartstogt, — fpeel dan niet
„ met een gevaar, dat gij niet kent, en dat, ach , wat het
,, verfchrikkelijkfte is, u voor eeuwig ongelukkig zou ma.
„ ken , omdat gij u zelve voor misdadig moest verkiaren."
Inn:sleben zijn de Familiepapieren , waarvan de titel geviisagt nog niet te voorfchijn, en wij denken toch dat de•
zeive eenmaal aan 't Licht komen. Van dezelve zeide KAREL'S vader:
Ik wenschte , Broeder , dat zij nimmer meer golden,
„ dan zij voor ons gegolden hebben, niemand onzer klein.
„ zonen meet, dan iemand van ons."
I, Hat! Hm 1 zeide de Voorzanger; zoo zeide hij altlid,
„ wanneer hij geloofde lets hardS . te Enoeten zeggen: wie
„ van ons bewaart die dab zoo ijverig t?" lk ! ikt Broe,, der! 1k! ik greep bet eerst naar de papieren, toen het hula
„ van onten vader in brand ftond. IIE zou die voor gee.
„ yen prijs verkoopen. Maar ik tilde die niet regen mijn
„ adelijk diploma van bet Keizerlijk Hof verwisfelen; want
„ deze papieren, zoo als wij die hebben , zijn onWaardeer.
„ bear. Zij zijn een fpoor voor iederen LEELIWENBERG, een
„ fpoor
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fpoor , en een doel tevens. Bij iedere neehte dead zegc
Mtn tot zichzelven: gij zijt de papieren niet waardigi Bij
iedere edele dead; nu heb ik de papieren niet noodig! Zij
zijn als een edelgefteente , das- don eenen behoeftigen
„ wordr gedragen: in den hoogiten nood eene redding, een
„ troose in ieder gebrek. Verwisfei het voor geld, en het it
binnen kart verloreu."
Van den lof, aan 't vorig Deel gegevea, nemen wij Wert
terug.
PS

laagt bij het Graf van den Wekdel-geqrengen Beer Mr. j. HINT
LODEN, Staatsraad van Z. M. den Koning van Holland, Poor.
zitter van de derde afleeling van denzelven , Lid van het Ko.
ninklijk Ind/taut, en Voorz'tter van de ander - afdeeling der
tweede Klasle van de Nederlandfcke Letterkunde, Redder der
Orde van de Unie en Li:' van verfeheiden geleerde Genootfchappen overle binnen 41mgerdans den.2.iften van .Winter.
maand, in den ouderdom van negen en veertig jaren , door
P. H. A. J. STRICK VAN EN TOT LINSCHOTEN, Yrijheer vats
Heekendorp. Te Utrecht, bij de Wed. J. van Terveen
Zoon. Svc?.
En:

Dp den Dood van Mr.
Staatsraad, Ridder enz.
in den Heere. ontllapen den 2iften van Wintermaand a8o8,
door D. VAN DER LOO, Predikant .to Montfoort. Uitgegeven ,ten behoeve der ongelukkige- Opgezetenen van een over.ftroomd Dorp in Gelderland. Te Utrecht. bij Dezelfden. 8vo.
JAN HINLOPEN

yfij vereenigen deze itukken in 6.dn vetflag, om de geliikheid van onderwerp, fchoon beider geest tarneliik ver.
fchiilend is; gelijk zich , nit de bekende gevoelens van den
Predikant en den Vrijheer, dit van zelfs laat opmaken. Belden
even wel hebben zij dit met elkander gemeen, dat het ilechts
middelmatige vo ■ribrengfels zijn.
Toen wij No. I. het eerst in handen kregen, Hoeg en wij
toevallig de laatfle bladzijde, zijnde de 2 )ille , het eerst op,
en bij het doorloopen van dezelve zagen wij reeds bij yourland tegen de 20 voorgaande op; doch bij de nadere gerngelde
dootlezing was het ons waarlijk een ;roost to zien , dat von
deze 2 t bladziiden t5 niets enders dan titels en wit papier witTen, fchoon de kooper dit misfchien zoo aardig met vinden
.zal. Men ontvangt bier namelijk drie finkjes. Het eertie,
VOORZA NG getiteld, is aan den oudfien Zoon van den zoo billijk beweenden HINLOPEN gerigt; het tweede, TREURZANG ge.
noemd, aan de beoefenaars, vrienden en vereerers der Kulp.
Item en Wetenfchappen ;
bet dude, dat den naani van
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SLOTZANG draagt, aan den Hoogwelgeboren Heere I.
firijkeer van Lijnden tot Lunenburg: doch van alle deze Zan-

gen is, in ons oog, de voornaarnite verdienfte, dat zij kore
zijn. De Voor- en Slotzang zijn losfe en gemakkelijke finkjes, waarin hier en daar een tamelijk goed coupletje voorkomt; doch over het geheel verheft zich niets boven het middelmatige. De Treurzang is eene zoogenoemde Elegie in de
versmaat der Ouden; doch dit eenig onderfcheid tusfchen dezeu
en den Voor- en Slotzang is waarlijk niet te zijnen voordeele..
Zoo wat ryl laben door' een zonder f oordeel of regel
ge i hutfeld ,
Waarlijk I dit was uw maat, Romer en `Crick l toch wel
niet.
Indedaad de dood van een beroemd Man is bij ons een dubbel ongeluk ; wij verliezen hem, en men komt ons, tot toppunt van fmart , met ellendige verzen beftormen I — doch
tie daar al weder een hexameter; waarlijk wij moeten eindigen , om niet onze geheele recenfie
in

dien moeilijken trant onzes ondanks zamen te

No. 2. heeft, als dichtftuk, eenige meerdere waarde; doch
het geheel is insgelijks niet meer dan middelmatig. Daar ecitter de Predikant zijn ftukje onder de befcherming der weldadigheid heeft gefteld , willen wij niemand affchrikken, ona
eene geringe bijdrage ten behoeve van ongelukkigen ce doen.
Mengelingen veer de /eugd. Ifle Stukje. Te Nijmegen , bij
J. C. Vieweg. 1809. In kl. 8vo. X en 68 Bl.
ontvouwt de Heer s.
Met zoo veeldiebefcheidenheid
zich aan het llot der Voorrede, geteekend

VAN DER

MEER I

Ravenflein, als Schrijver van dit hoekje noemt, deszelfs plan
en bedoeling, en fpreekt met zulk eene ongemaakte zedigheid
van zichzelven , dat , gelijk wij zulks reeds als een gunftig
voorteeken berchouwden , wij ons verheugden , dit werkje
der lieve Jeugd met ruimte te mogen aanbevelen. Hetzelve is
voor Kinderen van 6 tot 13 jaren ingerigt , en zal van tijd tot tijd
vervolgd worden. Gepaste bijdragen van Kindervrienden zulles
welkom zijn. Dit itte Stukje houdt in: r. De Boekdrukkunst.
2. De Koepokken. 3. Levensbefchrtyving van JAN VAN ?MAUL.
4. De twee Breeders. 5. Zedelesfen. 6. Levensrege1en.
—Over'tgeh lprijzenwijdebwerking,hoewlnietovral
de regte, naive kindertoon van een' CAMPS of SALZMAN is getroffen.

ALOE ME tNE

VADERLANDSCITE
LETTER-OEFENINGEN.
Leerredenen door J. H. VAN DER PALM. Te Amflerdam
bij J. Allart. 1808. In gr. Svc. XVI en 369 Bl.

Leerredenen

van VAN DER PALM! riepen wij uit ,
op het eerfte gezigt van dezen bundel , met eeli
gevoel, niet ongelijk aan de blijdfchap over de onverwachte verfchijning van iemand, wien wij, ter bekrachtiging eener flille hoogachting , voor hem opgevat en lang in het binnenfle gekoesterd, reeds dikwijls
wenschten, te ontmoeten. Alles toch , wat offs van
tijd tot tijd van dezen Man voorkwam , bevestigde
ons in het denkbeeld, dat de Gewijde Welfprekend.
beid zijn eigenlijk vak , en dus de Kanfel de plaats
zijn moest, waar hij, om zoo te fpreken , eerst in
zijne ware gedaante zoude verfchijnen.
Hoe menig een fchittert op bet gewijde fpreekgeftoelte met den volksverblindenden glans eener welfprekendheid, die overal., behalve bier, de ware zijn kan!
Hoe tnenig ander; daarentegen , weet eene leerftellige
of zedekundige waarheid met de beknoptfle duidelijkheid voor te Mellen , op de duchtigne gronden to yes.
tigen, ja zelfs een' overvloed der nuttigfte gevolgen
en heilzaamfte teepasfingen daaruit of te leiden , zonder
dat men ook de flaauwfte fchemering bij hem ontware
van dat vuur , 't welk den Redenaar altoos bezielen ,
veel min van dien heiligen g,loed , die hem tot een
gewijden Redenaar verheffen moet.
Of zou er geene gewijde, zich van elke andere onderfcheidende , welfprekendheici beflaan Hieraan te
twijfelen ware to twijfelen , of de menfchelijke Borst
vatbaar zij voor (lien hemelfchen gloed , — de menfchelijke fpraak vermogend , denzelven in anderen te
ontfteken. Maar, indien zij befta, van waar dandat
tij zoo zeldzaam wordt gevonden? Van waar anders ,
wanneer de fchuld niet aan de zijde der hoorders is,
dux
LETT. 1809. NU, 4.
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uit hoofde der zoo zeldzame vereeniging vark dat
echt Goddelijk vuur met den natuurlijken aanleg en de
vereischte oefening, om het naar •buiten te opertbaren;
vereeniging welke hier volttrekt noodzakelijk is, en
juist daarom ook den gewijden Redenaar niet alkes
van elken anderen onderfcheidt, maar nit eigen acrd
daarboven verheft.
Eene andere vraag is het voorzeker,, in hoe verre men
dezelve als kunst befchouwen, en hare voortbrengfels
beoordeelen kunne en moge. Het kan alleen , zoude
men zeggen , het eene gedeelte, namelijk het uitwendi.
vorm en inkleeding
i
zijn , welk voor deze regt•
ge ,
bank kan betrokken worden. Maar heeft dan tusfchett
dit en het inwendige niet de naauwfte vereeniging pleats,
gelijk tusfchen ziel en ligchaam ? En hoe kunnen wij
weten, welk een geest iemand beziele , zoo die niet uit
zijne woorden en werken, door betooning van' geest ert
kracht naar buiten Nuke ? Beproeft de gees-en, zegt de
Schrift , of zij nit God zip,. Maar zekerlijk kan dit niet
naar koude kunstregels gefchieden.
Het was deze zoo zeldzame vereeniging, die wij in
den Beer VAN DER PALM meenden te hebben gevonden.
Bet was daarom, dat wij ons innig verheugden , amt.
hem dit gewigtig vak der Gewijde Welfprekendheid aan
de eerite van 's Lands Hoogefcholen te zien opgedragen
en wij meenen het den Hoogleeraar zoo wel , als onszelven en het publiek verfchuldigd te zijn, dit zijn Werk
bepaaldelijk uit dit oogpunt te befchouwen en naar gee•
nen geringeren maatItaf te beoordeelen.
Trouwens hij zeif geeft ons dezen maatitaf als- itr
de hand, door in het Voorberigt als eene hoofdredenvoor bet uitgeven deter Leerredenen op te geven de verpligting , die hij erkencle , om zijn befpiegelend onderwijs in de gewijde weifprekendheid met eenige praktikale proeven op te helderen , en waaraan hij door het
enkel uitfpreken niet geheellijk meende te kunnen vol.
doen. Dan onmiddellijk hierop laat hij eene aanmerking
volgen, welke de billijkheid eischt , dat wij geenszins
nit het oog verliezen. „ Irk gevoel ," zegt hij, „ zeer
wel, wanneer men niet gansch ongelukkig is in het tatfpreken zijner Leerredenen, dat men ze aan een zwaren
toets onderwerpt, dezelve uitgevende." Niets kan meet
gegrond zijn, dan deze bedenking. De levendige voor.
dtagt is hier, zoo ergens ceti wezettlijk gedeelte van
bet
den
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het geheel. Immers, gelijk de gewijde welfprekendheid
in 't algemeen, als 't ware, hare &gene taal heefr , en elk
onderwerp zijne eigene behandeling en Itij1 vordert,
zoo heeft ook elke Leerrede, la elk gedeeite derzelve,
liaren eigenen toon, en vereischt hare eigene voordragt:
Het is alleen door de vereenigde working van dat leirend
geheel, dat de voile indruk op den toehoorder kan ge.
amakt, en 't gevoele waarvan de Redenaar gloeit; in
hem overgegoten worden. Maar,, wannecr nu zoodanige proeven , alleen gelezen , nog vermogend zijn zullen ons te verrukken dan moeten zij voorzeker eeneti
hoogen grand van voortreffelijkhcid bezitten, en de Redenaar zelf moet noodzakel.ijk bij nadenken daardoor
te meer witinen , naar mate hij , gelijk wij dit van den
Heer v. D. PALM vernemen, ook in de kunst der voordragt uitmunt.
Dan de Schrijver zelf wijst ons het ftandpunt , waaruit wij hem moeten befchouwen , nog bepaalder aan,
in de laatfle der voor ons liggende Leerredenen, waarin
hij, het bepaalde doel zijner aanflelling ontvouwende ;
bl. 361 zegr: „ Ik zal de leer des heils duidelijk, eenvondig en , met hartelijkheid voordragen, geene vreemde
geleerdheid of kunst ten coon fpreiden, maar bet Evangelic .in deszelfs zaligenden inhoud en kracht verkondigen." Eh verder tot zijne Leerlingen : „ Gij kept
utij te veel, om van mij re vernweden , dat ik u mijne
Leerredenen als modellen , hoe men prediken moet,
zou willen opdringen. Nergens heerscht eene grooter
Verfcheidenheid van natuurlijke gaven, dan in de voordragt
der Goddelijke waarheden , die van den openbaren . leer!toe' gefchiedt; en kan dit anders, daar alleen het hart,
en de innerlijkfte overtuiging des verttands icier den roon
mdgen voeren?" — Naar dozen maatital dan deze Leerfectenen beoordeelende, aarzclen wij geenszins te erkennen , dat zij, op eene bijna volkomene wijze, aan denzelvert
beantwoorden. More het Naar aan die verheffingen
ontgloeijingen Ontbrelcen , die wij als door de !condo
letter heen voelen branden, die , niet ongelijk aati de
heilige aanblazing der Gewijde Schrijvers , als onwillekeurig uit het diepfle gemoed loshreken , redenaar, toehoorder of lezer ontleken , vervoeren, overweldigen ;
zij zijn, daarentegen , doorgaans doordrongen van die
weldadige warmte, die altoos Leven en wasdom wekt.
Evarigelirche ftichting , niet alleen op
Christelijke
grond
Kg
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grond der H. Schrift gebouwd , maar uit die 'zutvere bron zoo veel mogelijk geheel gefchept , is zigtbaar het doel , waarnaar de Redenaar overal ftreeft,
en 't Welk hij, zoo wel door de keuze van onderwex.
pen, als de wijze van behandeling, zoo wel in zaken,
als in vorm, poogt te bereiken, innig doordrongen van
het naauw verband , waarin alles met hetzelve that,
Gelijk de eeriten Diet zoo zeer door nieuwheid en bijzonderheid treffen, als wel door belangrijkheid innemen
en ftichten, zoo words ook in de behandeling zelve die
drie hoofdindruk door geene ongelijkfoortige bijvoegfels, door geene overtollige geteerdheid , door geene
kunftige verdeelingen , door geene gezochte wendingen
geftoord. Zijne Tekstverklaringen zijn zakelijk en vruchtbaar ; zijne verdeelingen eenvondig en omvattend; zijn
geheele voorItel is levendig, ernftig , hartelijk; overal
weet hij de grenzen van zijn gebied als . Kanfelredenaar,
die valfche fmaak of ijdelheid zoo dikwerf overfchrij.
den , met de grootite zekerheid te onderfcheiden , en , met
eene loffelijke matiging, vergunt hij zich flechts zeld.
zaam , dezelve te naderen. Zijne Toepasfingen zijn
kort , krachtig en gemoedelijk ; en alles is op eenen
toon geftemd, in eenen gekleed, zoo helder voor
het vernand , zoo weldadig voor de verbeelding , zoo aan.genaam vöor het gevoel, dat men zich altoos als in eenen
zuiveren , frisfchen, geurigen dampkring geplaatst gevoelt.
Het is bovenal van dezen kant , dat wij aan deze
Leerredenen geenen lof genoeg, naar onzen wensch ,
kunnen toevoegen , en ze , met voile gerustheid, onder
alle ons bekenden , in welke taal het zijn moge, in den
eerften rang durven ftellen. Het is geheel de toon en
flij1 der Namur zelve , de ware, en eenig ware , fliji
der Leerrede : los, gemakkeljjk , ongezocht , eenvou.
dig, maar nogtans altijd kiesch , edel , welluidend,
krachtig; met an woord , hij is zoo, als de door oefening volleerde Kanfelredenaar indien het zoo ver te
brengen ware, voor de vuist zou fpreken : deze Loch
zou niet, geliik doorgaans , fpreken zop als men fchrifft,
en zelfs niet fchrijven moest. In dit opzigt, meenen wij,
moet' eene Preek zich van elke andere Redevoering onderfcheiden : zij mag nimmer den fchijn der Kunst vertoonen , en ook daarom is zij het hoogfte in de Kunst.
Na dit in 't algerneen over het karakter dezer Leerrede-
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denen te hebben gezegd, zullen wij over elke derzelve
in 't bijzonder nog kortelijk ons oordeel bijbrengen.
Vijf van de hier behandelde Tekften zijn uit het 0. V.
ontleend , waarvan wederom drie van gefchiedkundigen
aard zijn. Van deze laatften zullen wij afzonderlijk
fpreken , omdat zij zich niet uit het zelfde oogpunt met
de anderen laten befchouwen.
De geheele verzameling wordt geopend met een onderwerp ,'t welk een ieder gereedelijk voor het hoogfte
der gewijde welfprekendheid zal erkennen omdat zich
in hetzelve, als under een brandpunt, alles vereenigt ,
wat een Christelijk voorftel belangrijk maken kan, — de
Befcbou yving van JEZUS. Het was dit ftuk, naar welks
lezing wij bijzonder reikhalsden , daar wij door de bevoegdfte beoordeelaars, die het zelven hadden gehoord ,
met hooren lof van 'tzelve hadden hooren gewagen; en
het valt geenszins te loochenen , dat de weergalooze
Redenaar al het vermogen zijner gewijde kunst bier
op eene nitflekende wijze heeft ten toon gefpreid.
Onbefehrijflijk gelukkig en naïf is de Tekst gekozen ,
of veeleer gevonden ; ongevoelig worden wij tot de
hoogte van het onderwerp opgeleid, en in eene fchoone
opklimming ontvouwt zich hetzelve voor het oog van
onzen geest. „ Parz en zie!" de kinderlijk eenvoudige uitroeping van Philippus tot den opregten Nathana61,
weet de Redenaar tot eene algemeene en dringende uitnoodiging te maken, om met hem jezus te befchouwen , I) als Mensch, a) als den Zoon van God , 3) als
den Verlosfer des Menschdoms.
Deze hedenking echter houde de Hoogleeraar ons ten
goede , of men door zoodanig eene fplitfing of verdeeling
niet gevaar loope , om de groote inwendige eenheid van
bet onderwerp te ftoren , en aldus dien diepen en verhevenen indruk, welken men bedoelt, te misfen.
Trouwens is ook deze niet de klip , waarop zulke
voorftellen bijna altoos fchipbreuk lijden , en noodzakelijk lijden moeten? — Door het menfchelijke, gelijk het
hier gefchiedt , van het Goddelijke zoo volftrektelijk of
te fcheiden , doet men aan beiden te kort , maakt eene
klove , welke geene kunst kan aanvullen , en veroorzaakt dus eene duisterheid , in plaats van eene geheimzinnige en heilige diepte , voor verftand en verbeelding uitlokkend en welkom , veeleer een donkere
afgrond worden moet , waarin zich onze geest verliest
en
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en in de uitoefening van alle zijue krachten gefluit voelt.
dan in Jews het menfchelijke niet eentfitvloeifel, eene
openbating ziiner God delijke natuur ? Kunnen wij het laatniet tilt het eerfle erkennen, mdien
fte anders , dan
ook niet geheel begrijpen ? Zijn zijne wonderen, zijn
dood , zijne verheerlijking daarvan niet flechts uitwendige teekenen en bevestigingen; en is tlij yoor ons niet
juist daarom en daardoor de Zoon Gods, de Verlosfer
des Menschdoms , de Middelaar Gods en der menfchen?
Dit gevoel fchijnt den Redenaar zelven donker voor
den geest te hebben gezweefd, wanneer hij bl. 27 zegt
„ Hij, die zulk eene verheven deugd bezat, en door
Been enkel wanbedrijf die deugd bevlekte ; wiens onfch uld over elle bekoringen des hoogmoeds , der zinnelijkheid en der wereldfche begeerlijkheden zegePraalde, teryip menfchengeluk en menfchenwaarde hem op alle zijne treden vergezelden; Hij moet niet flechts een buitengewoon , maar meer dan rnensch geweest zijn, of :die
onze denkbeelden van rnenfebelijke zwakheid , in bet
inidden eener verleidende wereid , zijn bedrog en logen
Hemelfche invloede,n hebben hem onderfteund, en hij
was geen fierveiing, gelijk de overige kinderen van
Adam!" En wij durven gerustelijk vragen, of niet het
geheel, en vooral het eerfle gedeelte , oneindig zou hebben gewonnen , bijaldien hij deze aanmerking op , den
voorgrond gefteld en tot leidraad voor de ganfche befchouwing genomen had. Dan toch ware het eigenaarenige in het karakter van Jezus, niet als dat
dige
van dezen of genera mensch , maar van de zuivere
menschheid in 't algemeen, naar het evenbeeld des
penen , die hear gefchapen heeft , oneindig helderder
gekomen ; daar nu , in tegendeel , alle die enkele trekken ook in cenen anderen zouden kunnen plaats hebben , althans in een' mensch tier verbeelding kunnen
worden zaamg,evoegd , zonder dat zij door de verfchij'
,ring van den Ileer der heerlijkheid in de, wereid had.den behoeven geopenbaard te worden.
Meesterlijk is in de tweede , over Joan. XIV: ,
Trost de; ,toekonenden levens , het ganfche onderwerp behandeld. Hoe juist is bier die aandoenlijke Loon getroffen , die eerst het hart in ftillen weedom doet verzinken
en wegfmelten in fombere treurigheid, oin het daarna te
trachtiger te kunnen troosten, te hooger verheffen
zonder. geheele rede bovenal daar, waar zij
de
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de ramp van Leyden als in 't verfchiet heenwijst ,
eene heerlijke uitvoering noemen van het heerlijk
thema : Zalig zijn die treuren , want zij zullen vet.•
troost wordess. Wij kunnen niet nalaten, deze plaats,
tevens als eene proeve ter bevestiging van het gezegde over den eigenaardigen flijl en won dezer Leerredenen, aan te halen. „ Denkt niet, M. T. dat ik
al het voor eene geringe zaak houde, getroost ,
ten en welgemoed te zijn onder het gevoel dier bit99 tere en hartverfcheurende flagen , waarmede het me.
,, nigmaal den Alharmhartigea behaagt, zijne fchepfe2) len, zijne geliefdfte kinderen te bezoeken: dat ik ont.
99 veinzen zon de kracht te gevoelen der banden, die
15 den zwakken lterveling aan zijn goed, zijne eer, zijn
9, bloed verbinden. Denkt ook niet, dat ik die gevoe91 ligheici des harten zal wraken, die de eer onzer menfchelijke natuur uitmaakt , en die wij al is het voor
den
prijs der zwaarite beproevingen , nooit te duur
9,
kunnen betalen; die aandoenlijk teedere hemming des
/7 gemoeds, die het menfchelijke hart van onzen Jezus
91 zoo beminnelijk maakte , en de tranen vloeijen deed
9, van hem, die de nietigheid der aardfche dingen, de
99 onwaardigheid der Itervelingen , en het eeuwig
9, wigs der toekomst , met het onbeneveld oog zijn
99 verfands , volkomen doorzag. Denkt eindelijk niet,
97 dat ik vergeten zou zijn, dat ik niet met diepe ontroering gevoelen zou , tot wie ik in dit oogenblik
„ fpreke: tot eene vergadering van menfchen , onder
wie er weinigen zullen zijn , die in den jongften rampfpoed
dezer fad niet fmartelijk gedeeld en geleden
17
09 hebben: velen , die hunne dierbaarfte bezittingen tot
eene prooi der vernieling of der vlammen zagen wor9, den; velen , die geweend hebben bij de misvormde
19 lijken van een vader of moeder , echtgenoot of kind,
97 van vrienden of bloedverwanten , en wier tranen nog
99 niet zijn opgedroogd — ach ! veelligt in dit Leven
99 nimmer geheel zullen opdroogen! Dat zij vrij vloeijen
0, deze heilige tranen der menfchelijkheid , maar dat
9, zij tevens onze harten genaakbaar maken voor den
99 troost des eeuwigen Evangeliums. Wij alien moeten eenmaal alles, wat wij hier op aarde bezitten,
derven
; wij moeten onze vrienden , onze bekenden
99
9, vaarwel zeggen , of eenmaal hunnen affcheidsgroet
ontvangen; wij moeten onze dierbaarite betrekkingen
2) en
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,„ en panden ons eenmaal ontrukt zien, of wij zelver,

moeten bun ontrukt worden: geween , geniis en bit.
ter hateeleed ftaan ons elken dag voor de deure:
„ maar wilhooren ook flier niet t'huis; wij dolen bier
,) om als vreemden , en midden door al dat Teed en dien
kommer ligt de weg naar ons hemelsch Vaderland ,
39 waar geene rouwe noch geklag zal gehoord worden,
12 en alle tranen zullen afgewischt worden van de oogen :"
Nieuw en treffend was voor onS de verklaring , of
liever opheldering , van den tekst, uit de toefpeling op
het zigtbkar Huis Gods of den Tempel te jeruzalem ;
hoewel anderen welligt zullen vinden, dat , bij de overbrenging, en in het ligchaam van de preek zelve , de
Redenaar te zeer aan het beeld blijft hangen , en het over
't geheel te veel in bijzonderheden ontwikkelt.
De vierde en vijfde zauden wij, als de gelukkigfte en
ntinst gelukkige der geheele verzameling, tegen elkander
over ftellen.
De eerfte , over Pf. LXXIII: 24, tot opfchrift hebbende : Gods leiding en derzelver uitkomst , moeten wij
een model noemen van eene Leerrede , gelijk ze be.
boort te zijn. Onderwerp en behandeling , !tip en
loon , alles that bier in de fchoonfte harmonic; terwiji de verdeeling onmiddellijk uit den tekst vloeit ,
en tevens het onderwerp uitput. Twee dingen vinden
wij hier vereenigd , welke order de zeldzaamfle fchoonheden van dergelijke flukken behooren. Vooreerst , de
verbinding, of Bever ineenfmelting , der zoogenoemde
analytifchc met de fynthetifche methode , zekerlijk de
Onderfcheidende verdienfte van dezen zeldzamen Kanfelredenaar in 't algetneen , en die ook overal , waar tekst
en ftoffe zulks gedoogen , de heerfchende is, maar die
bier vooral onnavolgbaar fchoon het geheele ligchaam
der preek doordringt. — Het tweede is de Christelijke behandeling van eene ftoffe uit het 0. V.; eene kunst,
die zoo moeijelijk als volftrekt noodzakelijk is. De
Christelijke Redenaar toch moet altoos , als tot Chris.
tenen , Christelijk fpreken , en is daarom verpligt , om
er het 'ware flichtelijke eerst in te leggen, daar hij het
pit het N. V. flechts behoeft of te leideu. Maar hoe
vele Leerredenen hoort men niet, ook van Christelijke
predikftoelen , die alles, behalve Christelijk zijnl
Bij uitilek ook behaagde ons de flip , of Bever dc
toon en flemming, in deze Leerrede. Het is, als 't
39
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ware, de gemoedelijke uitboezeming van eenen vromen
en teederen Vader jegens zijne geliefde kinderen ; alles is
uit het hart , uit het leven Cil de ondervinding zelve van
eenen Godvruchtigen genomen. Men leze het geheele iluk ;
de innige eenhcid van hetzelve gedoogt geen uittrekfel.
Deze eenheid, klaarheid en rondheid, de noodzakelijke grondliag van het vvezenlijk 'fchoone , waaruit ,
even als van eenen helderen en ruimen hemel, een ftille
invloed op ons dealt, eene ongernerkte verheffing geboren worth; daze i3 het, die wij in de volgende misten.
Zij is getiteld : De genoegzaamheid van Gods genade , over
2 Car. XII: 9b. Het zij op dit flak bijzonder toepasfe,
lijk is , wat de Schrijver in het Voorberigt zegt „ de
meeste der in dezen bundel voorkomende Leerredenen
zijn , geheel of gedeeltelijk , van oude dagteekening:
opdat zij echter in won en trant met de nieuwere niet
to veel verfchillen zouden , heb ik verzachtingen , verheteringen affnijdingen en bijvoegfels in het werk ge.
Held , waar mij zulks noodig voorkwam ; " dan of
de grond van dat onbehagelijke en ftorende reeds in den
oorfinonkelipten aanleg en in de verdeeling ligge, moeten wij onbeilist laten. lle laatfte is aldus: de genade
des fleeren is ons genoeg, r) omdar zij ons de ontwijfelbare verzekering geeft van Gods onfchatbare gunst;
el) omdat wij met haar de vergiffenis van onze zonden
bezitten ; 3) omdat zij in alle oniftandigheden des levens
ons al den troost en al de blijdfchap fchenkt, die wij
behoeven; 4) omdat zij ons kracht verleent tot beoefening van onzen pligt; 5) omdat wij zelfs in de ure des
doocis , en hij onze intrede in de eeuwigheid, aan haar
voikonten genoeg hebben. Zouden de vier laatfte punten niet reeds in bet eerile liggen , en dus niet als op
zich zelve flaande afdeelingen , maar als enkele gevolgtrekkingen en nadere ontwikkelingen , moeten worden
voorgeiteld ?
Over de verklaring van den tekst , en in 't bijzonder
van den feberpen doom, dien doorn in 't oog der Uitleggers , en waarover , gelijk de Hoogleeraar zelf zegt,
zoo veel gedacht en gefehreven is, lust het ook ons niet,
net hem re twisten. ‘Vij voor ons zouden hier liever aan
pen zedelijk of geestelijk , dan ligchamelijk zwak denken;
vermits de Apostel het als eene reden doet voorkomen ,
opdat hij zich niet verhefe ; maar allerliefst aan eenen gevaarlijken en hatelijken vijand en weerarever, orodat
K5
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vitwendige tegenftand van buiten tegen de waarheld in de
H. S. aan den Satan en deszelfs Engelen of werktuigen
wordt coegekend.
Geheel in de vernuftige en elegante manier van den
keurigen Schrijver van het voortreffelijk Weekblad: Salerno , is de achtfre Leerrede , over Spreuken XI: 30°, De
vrueht der geregtigheid. Echter zouden wij aan dezelve den
lof niet kunnen geven van haar onderwerp zoo belango
rijk , zoo deftig 'en bovenal zoo Christelijk, als wel anderen , te behandelen. 't Is als of het liefelijk beeld
van eenen boom des 'evens bier den kedenaar geheel
hebbe bekoord.
Allervoortreffelijkst, ja wij zouden durven zeggen voleindigd in bare foort, vinden wij de laattte, over Joan.
IV: 34 , De ijverige Evangeliedienaar , gewigtig in
ltoffe en inhoud, volfchoon in vorm en behandeling , en
wonderlijk gepast voor hare bedoeling. Hoe belangrijk ,
hoe fiksch en meesterlijk is de verklaring en uiteen•
zetting van den tekst; met welk eene vaste en fijne
hand is het karakter van de Samaritaanfche Vrouw
geteekend ; in welk een heerlijk en verkwikkend Licht
ilaat de lleiland , als het volmaakte voorbeeld van den
ijverigen Godsdienstleeraar,, tegen haar over! Hoe natuurlijk vloeit uit de bloote ontwikkeling de geheele inbond als van zelve voort gelijk de goede vrucht van
eenen goeden boom wordt voortgebragr.
Van de drie gefchiedkundige ftoffen uit het 0. V., De
dom.? 4,vm Mozes, waaraan de derde, en Abrahams Oferande , waaraan de zesde en zevende Leerredenen zijn toegewijd , zullen wij kortheidshalve alleen dit weinige zegget : dat , gelijk zij uit haren aard minder gefchikt zijn , mu
bet doe! der Christelijkeprediking regtftreeks te bereiken ,
dan wel om de achting voor den Bijbel te handhaven , zij
ook dit laatite doel uitnemend treffen. Meesterlijk ver.
wont de eerfle ons het verheven karakter van den Gods,man Mozes; terwift de beide anderen de hooge waarde van den alouden Vader der Geloovigen , ook tegen de
rfieuwere ,en wij zouden durven zeggen tegen alle mogelijke aanvallen der Ongeloovigen , voor altoos beveiligen :
waarvoor een ieder,, die nog gevoel heeft voor het ware
groote en heilige in den Mensch , den Hoogleeraar vurigen dank zal veeten. Tevens bewonderen wij in deze
wederleggende kunstwerken de befcheidene vermijding
van alle ijdele verrooning eener I:node/ooze geleerdheid.
De-
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Dezelfde liefde tot de waarheid, welke ons dezen op.
regten lof afperfte , dringt ons daarentegen, ons geyoeleu even vrijrnoediglijk te uiten omtrent eenige bijzonderbecien , die onze aandacht tot zich hebben getrokken , zonder onze goedkeuring te kunnen wegdra.
gen. Tot dezen behoort de opvatting van de wijze
waarop God aan Mozes op den berg Nebo het beloofde
land vertoont, bl. 99 en tGo. De Hoogleeraar, hechtende op de uitdruk king , dat God van dien berg aan
Mozes het ganfche land, van Gilead tot Dan toe, d. i.
van de beide uiterfte einden , vertoond hebbe , meent
hierin reden te vinden , om te veronderftellen, „ dat de
gezigtskring van Mozes aanmerkelijk verwijderd , en zijn
zintuig op eene buitengewone wijze is verfterkt geworden , om een land, ten minite zoo groot als het onze,
an alle deszelfs einden te omvatten."
Van denzelfden card is de verkiaring der begraving
enopflanding van Mozes, bl. zra. De H. S. getuigt ,
dat God hem in een dal begroef in het land Moabs , te•
gen over Beth Peor , en dat niemand zijn graf heeft geweten tot op dezen dag. Te willekeurig en min noodzakelijk komt den Hoogleeraar de verklaring vcior, dat
de H. Schrijver in deze woorden alleen op eene verbloemde wijze zijne onkunde te kennen geve, hoe het
met bet ligchaam van Mozes gegaan zij. Daarom verkiest hij liever flan te nemen , dat hetzelve flechts eenige
oogenblikken in 't graf geweest, en daarna tot het levee
en de onverderfelijkheid is opgewekt. Hij bevestigt dit
zijn gevoelen door eene aanhaling uit den Brief van Judas , vs. 9, waar deze opftanding van Mozes, naar een
Jocmisch volksbegrip , in eene zinnebeeldige omkleeding
words voorgedragon: lunar Michael de iirchangel, toen
hij met den duivel twistede en lzandelde over het ligchaam
van Mozes, enz. Verder beroept hij zich op de waardigheid van Mozes , die het niet onwaarfchijnlijk maakt ,
dat God hem van alle Dude Godsgezanten heeft
onderfcheiden , door hem de eerfteling te doen zijn uit
de Vaderen des 0. V., en haalt de verheeilijking van
Chrism§ op den berg Thabor aan, waar Mozes niet als
een geest, maar als een verheerlijkt mensch voorkomt.
Insgelijks bevreemdde ons de uitzetting ook van den
geestelijken gezigteinder,, welke hij zoo wel aan Mozes
als aan Abraham toekent, waardoor zij den toekomfligert
dag des Heeren, en „ het offer der Verzoening , met
de

zip 3. H. VAN DER PALM, LEERREDENEN.
de zalige gevolgen van hetzelve tot in aller eeuwen eeuw igheid ," als tegenwoordig zouden hebben aanfchouwd ;
gelijk ook de letterlijke opvatting van den boom des
levens.
In de daad het verwekte een onaangenaam gevoel bij
ons, dat een man, als v. D. PALM, zoo bekend met
den geest der Oosterfche oudheid, en met zulk een' die.
pen en fijnen blik in die H. oorkonden doordringende ,
tot zulke letterlijke verklaringen en willekeurige
gen zijde toevlugt neemt. Zou de oorzaak van die tegenftrijdigheid met zichzelven ook te zoeken zijn in eene
al te groote zucht , om den tekst geheel uit te putten
en niets van denzelven te later verloren gaan?
Eindelijk moeten wij betuigen , dat wij met leedwezen
in deze fchoone ftukken bier en daar nog fporen meenen
te vinden van het oude, en helaas! nog heden ten dage ,
bij vele van de Hervormde Kerkleeraren , in zwang gaande wangebruik , om, in de toefpraken tot de Gemeente ,
de Toehoorders in Uitverkorenen en Goddeloozen of te
deelen. In de daad zulke onderfcheidingen zijn even
aanmatigend aan de eene, als beleedigend aan de andere
zijde. Aloet de Christenleeraar niet altijd veronderflellen , tot eene vergadering van Christenen , en dus even
weinig van volmaakte Heiligen, als van flellige Goddeloozen , opzettehjke zondaren en ongeloovigen , to
Cpreken ?
Wij eindigen met den opregten wensch , dat de voortreffelijke Hoogleeraar de Leydfche Christenheid (want
wij vertrouwen , dat hij niet door zijn bijzonder Kerkgenootfchap alleen zal worden gehoord) nog lange moge
ffichten en opbouwen in het zaliginakend geloof; vele
Leerlingen, hem gelijk, vormen , en Aldus krachtig medewerken tot bevordering van den waren prediktrant;
en ook hen , wien het niet vergund is hem in perfoon
te hooren , jaarlijks op een tiental van zulke gouden appelen in zilveren fchalen vergasten.
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Leerrede over AMOS IX: 5. ter gelegenheid van den .fongstleden Watervloed, gehouden den 5 February 1809 to
Haarlem, door ABRA HAM RUTGERS Predikant bij de
Ilervormde Ge;neente addaar. Te Haarlem, bij J. L,
Augustini. r8o9. In gr. 8vo. ao Bl.
Tweetal Leerredenen near aanleiding van den verwoestenden Watersnood , welke zoo vele Dorpen en Plaatfen getrofen heeft. Uitgelproken , de eerJle re Tied op den
5 van Sprokkelmaand , en tie tweede te Op-Hemert op
den 12 van dezelfde Maand X809, door J. SCHOLTEN Predikant te Op- flemert en Zennewijnen. Te
Nijmegen , bij J. C. Vieweg. 1809. In gr. 8vo.
68 Bd.

E

igenaardig was het te verwachten , dat de bier

te Lande fchier voorbeeldelooze ramp , welke onlangs een niet gering gedeelte onzes Vaderlands trof ,vele Christen-Leeraars zoude bewegen , om hunne on.
derfcheidene Toehoorders daarover opzettelijk te onDit deden, onder andere, de boven verderhouden.
rnelden , daarenboven , hunne Leerredenen door
den druk getneen maakten, deels om op deze wijze
ook elders te flichten, deels om door middel der voordeelen , uit den verkoop daarvan ontftaande, ten behoeve der ongelukkigen door de overftrooming iets of
wat bij te dragen. De Leerredenen , die thans voor ons
liggen , hoewel zij gelijkelijk Gene prijsfelijke bedoeling
hebben , zija , echter , niet van even groote waarde.
Die van den Eerw. RUTGERS , hoewel zij eenen geest
van godsvrucht ademt , loopt eenigzins in algemeenheden road, en is meer getchikt otn het ligt aandoenlijk
hart nu en dan te roeren , dan door bondige redekavelingen eene verflandige en doettnatige overtuiging daar
te ttellen. lie hier een enket aaltje. Sprekende over
het zigtbare van Gods hand in de bedoelde ramp:
„ Looclienen," zegt de Eerw. RUTGERS ander andere , „ dat Gods hand in deze [ramp] was , neen,
57 dit verwacht ik van niemand in deze Vergadering.
3) Maar zou niet te loochenen reeds gelooven ziju,, dat
,)
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de hand des Heeren dit deed? Of zou men zonder
loochenen toch de ooren floppen kunnen voor de Godde19 lijke roepftem in dezen ? het harte fluiten kunnen Voor
den indruk dier waarheid ? het oog 1uiten kunnen
voor de blijken zijner majefteit, 'en dus blijken geyen , dat men het niet dadelijk , niet werkzaam ge55 Ioofde ? ja , zou dit het geval niet zijn geweest ,
als nit de wijze ,
51 of nog zijn ,‘ van Zoo velen
95 waarop zij aandie ramp dachtcn , nit den toon ,
waarop zij die befpraken , nit de blijvende ongebo99 genheid hunner harten om God te vreezen , en hunne
ongeregtigheden te laten varen , uit de drift , waar19 mede zij hunne verflaafdheid aan de vermakelijkheden
55 des tijds bleven narentien, uit de meerdere verhech35 ting van hun hart aan tooneelverdartelingen , dan
51 aan het Evangelie ; aan fpelen , dan aan bidden ;
,/ fprekende bewijzen gaven , dat zij doof waren
59 voor die roepfletnme Daar is God, die u wat te
,, zeggen heeft ? "!
Meer bewerkt en regelmatiger zijn de Leerredenen van
den Eerw. SCHOLTEN; in ieder derzelven heeft hij de
bewerking van eene afzonderlijke !telling ter take genoMen , die beiden regelmatig en in de bijzonderhedcn
Ontwikkeld en bewezen worden. Het nut des lijden“
naar aanleiding van Rom. VIII: 28°, is het onderwerp
der eerfte Ernflig nadenken over Gods Almagt bij den
joneen Watersnood , volgens Pfalm XCIII: 3 , 4, dat
der tweede Leerrede. Eerst toont de Eerw. SCHOLTEN
het nut des lijdens , in zoo verre het ons tnenschlievend maakt , ons nader aan elkander verbindt, en ons
nader tot God brengt. Om het Eiden zoocianige
werkfels te doen voortbrengen , ontvouwt hij verder den
heilzamen invloed der Liefde tot God, als inboezemende
onderwerping , vertrouwen en uitzigt op een beter leven. En laat hij eindelijk eene ernitige Toepasfing op
de ontvouwing dezer waarheden volgen.
Schoon
hare foort mag wet, over het gelled , deze Leerrede,
maar nog fchooner moet de tweede genoemd worden:
Voor het eerst na de geduchte ramp tot zijne Gemeente
fprekende ,klimt zijn ilijl , naar gelange het hart meer gevoelde. Niet aan fchriftverklaring, (zoo luidt de
„ aanhd) niet aan voorftelling van dichterlijke fchoonhe„ den, maar aan ernftig en heilzaam nadenken, maar
aan opwekking, aan vermaning aan vertroosting
,,
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is dit uur gewijd," enz. In de ontwikkeling van de
bijzonderheden van Gods almagt, in de ramp' zigtbaar,
zijnen toehoorderen herinnerd hebbende , hoe hij hen dikmaals over het weldadige dier volmaaktheid , in de inrigting
der Natuur doorflralende, onderhouden had : „ Maar,
19 hoe gansch anders (zegt hij) in hare uitwerking was
95 die almagt Gods, aan welke wij heden herdenken.
Niet in het zachtjes ruifchen eenes liefelijken lente.
55 winds , die geen ftruikje knakt , en veil halmpje
breekt ; maar in den verfchrikkelijklten Itorm , die alles nederflaat en verbrijzelt , zagen en hoorden wij
15 zijne grootheid , en de flerkte zijner kracht. Op zijn
51 magtwoord flakde wind, met loeijend geweld, op,
,, en vloog , met onbedwongen woede, door de gewel59 ven des Hemels. Met zigtbare toeneming, verheften
3! zich de rivieren ; boomen werden uit den grond ge35 rukt ; aloude, hechte gebouwen kraakten en fchud.
den ; huizen en hutten ftortten in; de ganfche Na39 tour beefde en fidderde , en eene algemeene vernie52 ling fcheen het einde te zullen zijn van dien banger,
„ akeligen nacht." Elders van het onweerftaanbare van
Gods almagt gewagende: „ Gincls ," fchrijft de Eerw.
SCHOLTEN , „ mogten duizend handen aan het werk
zij p , om de alverbrekende woede des ijsgangs of te
werden
; bier reuzenkrachten ingefpannen worden,
55
9 , om het vernielend geweld des fteigerenden waters te
', beftrijden ; daar , met ongeloofelijken arbeid en wanhopigen moed , worden gewerkt , om, in krakende
„ en waggelende woningen , have en vee , en het diet„ baar Leven aan ondergang en verderf te ontrukken ;
„ o hoe weinig vermogt die onvermoeide arbeid, hoe
1 , weinig die geweldige infpanning van alle krachten,
„ hoe weinig de wanhopige moed , die alle gevaren ver„ achtte ” enz. Diepe eerbied voor God, een levendig gevoel van onze afhankelijkheid , hartelijke liefde
j egens elkander,, hartelijke dankbaarheid aan , en vertrouwen op God — deze zijn de nutte leeringen, welke de
kleer sctiorereri Hit zijne belchonwingen afield% Gelijk
wij geenszins twijfelen, of deze Leerredenen met genoegen en tot itichting zullen gehoord zijn , zoo twijfelen wij
ook niet , of de waardige Leeraar zal bij vele Lezers , voor
de openbare uitgave van dezelve , dank behalen. Mogten de Leeraars onder de onderfcheidene Gezindten
zich
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zich meer en meer bevlijtigen , om de belangrijke on.
derwerpen , welke zij op den predikitoel behandelen;
door flip en taal in zulk een bevallig gewaad te kleeden , als dezer Leerredenen Been geringen luister

bijzet

Leerrede ter aanpriizing der Koepok- Inenting. Door AsSUERUS DOIJER, A. L. M. et Phil. Do&or,, en Leer,'
aar der Doopsgezinde Gemeente te Zwolle. Te Zwolle,
by J. de Vri. 18o8. In gr. 8vo. Met de Voorre&
de, 36 bl.
en geacht Leeraar bij het Doopsgezinde Kerkgenootfchap heeft hier de pen gevoerd. Met gepasten ijver
volvoerde zijn Eerw. den last, hem , benevens de overige Leeraars van Zwolle, van wegen de hoogite Over=
heid, door de Regering der Stad opgedragen , orh, door
hunnen invloed , de nuttigheid der Koepok-Inentinge
hunner Gemeenten openlijk aan te prijzen. De Leerrede, te dien oogmerke uitgefproken , die thans voor ons
ligt , wordt voorafgegaan van eene Voorrede , behelzende een beknopt, verhaal van den oorfprong der Kin.
derziekte, als , in den jare 572 onzer tijdrekeninge ,
nit het binnenite van ilfrika in Europa overgebragt; van
de verfchrikkelijke verwoestingen , daardoor aangerigt,
wordende hetf etal der daardoor omgekomenen , in Europa alleen , jaarlijks op 400,coo , en dus in den
loop eener eeuwe op veertig , en in twaalf eeuwen
op vierhonderd tachtig millioenen menfchen begroot :
een getal , zoo ontzettend , dat, indien men de omgekomenen in andere Werelddeelen er nevens voege , et
grond is om te befluiten , fchrijft de Eerw. DOIJER
52 dat alle de Oorlogen , die van het begin der Schep.
„ ping op den Aardbodem gevoerd zijn , geene zoo
„ groote ilagting onder het menschdom hebben aange„ regt , dan (als) deze vreesfeliike Ziekte.” Voorts
gewaagt de Heer DOIJER van het middel der Inenting met
gewone Pokftoffe , uit Circasfi'd naarKonJlantinopel, en van
daar door Mevrouw MONTAGUE , nu bijkans cane eeuw
geleden , naar Engeland overgebragt ; en eindelijk van
de, ztio als het gemeenlijk wordt genoemd, toevalligO
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entdekking der Koepolr-Inenting, of Vaccinatie, door den
Engelfchen Arts EDWARD JRNNER , in den jare 1776 ge.
daan , en de daarnp fpoedig gevolgde verfpreiding van
dit middel in genocgzaam alle Werelddeelen.
De Leerrede zelve , hoewel niet zeer uitvoerig, is,
tiaar gelange van des Schrijvers ooginerk, genoegzaain
bewerkt , om , daar veritand en hart voor overtuiging openIlaan , dezelve voort te brengen; zij teekent ons den
Man , wiens hart van deelneming in het heil zijner natuurgenooten hlaakt , zoo welftandig in den Verkondiger van eenen Godsdienst , wiens doorluchtige Infteller,
dag aan dag, hlijk vertoonde , hoe veel belang hij ook
in het tijdelijke geluk , de gezondheid en het leven der
menfchen flelde. Eerst wont de Eerw. Doutit, in
eenige korte bedenkingen , de voordeelen der Vaccinatie , en bevlijtigt zich vervolgens meer uitvoerig
ter wederlegginge van de onderfcheidene bedenkingen,
welke tegen dit middel worden ingehragt. Dit gedeelte
der Leerrede befchouwen wij als de zaak zoo goed als
2fdoende , en dus als zeer belangrijk. Niet weinigen
toch worden er gevonden , die wel de nuttigheid der
Vaccinatie in het algemeen niet ontkennen, doch, evenwel, door deze en gene zwarigheden van het aanwenden
van dit middel worden terug gehouden. Hetgene de
kleer DOIJER. ter dezer zake voordraagt , dunkt ons zolp
afdoende en bondig, dat wij ons geenszins verwonderen
over den bijval, welken deze Leerrede heeft gevondea
bij waardige Landgenooten , anibts- of pligtshalve ter
aanmoedigin ge van de Koepok-Inenting geroepen, als
zijnde ons gebleken
b
, dat, ter verfpreidinge van het Op.
fie/ des Zivoffehen Leeraars, elders buitengewone menschlievende rniddelen ziju in het werk geileld. Hartelijk
wenfchen wij, dat deze Leerrede heinde en verre doel
moge treffen, en vereenigen ons gaarne met des waara
digen Schrijvers ootmoedige bede , „ dat het den Allerhoogiten behagen moge, dezen geringen arbeid" (gelijk hij zich nederig uitdrukt) „ ter bevordering van
het hell zijner kinderen , met zijnen Vaderlijken zegen te bekroonen."
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Verhandeling over de Aard-akers, derzelver eultuur, sus
en gebruik bijzander in plaats van Kali , doer J. L.
Uit bet Hoogduitsch vertaatd , enz. Met eene
Afbeelding. Te j. C. Sepp en Zoom.
In gr. 8vo. 29 Bi
ene onfchadelijke Koffijbereiding, ter huishondelijke
JC4 bezuiniging, in deze tijden , waar de Koffij tot zulk
eenen hoogen prijs geftegen is , verdient voorzeker alter
opmerking. Vervaardiger zoo wel als Vertaler van het
hier aangekondigde Werkje verdienen deswege onzen
dank ; de laatfte daarenboven voor zijne medegedeelde
aanmerkingen in het Voorberigt. Deze bereiding tot
Koffij nit de Aard-akers heeft ook nog dit groot voordeel, dat zij der gezondheid onfehadelijk is; lets, dat
vooral , omtrent de zoo vele verkocht wordende foorten van
Kunstkoffij, in aanmerking moet komen. — Toevallig is
de Schrijver op de ontdekking van bet nut dezer plant
gekomen. Drie Vrienden des Sehrilvers, in onderfchei.
date landftreken wonende , waren , bij het lezen van do
bekendmaking in de Nieuwspapieren van een vroeger
Werkje over de Aard amandelen van dezen zelfden
Schrijver , in het verkeerd begrip gebragt, dat men door
het woord Amandelen verftaan moest de alom bekende
Aard-noten of Aard-akers. leder hunner vervaardigde
dadelijk de Aard - akers tot Koffij , en alien werden vatt
de voortreffelijke gefchiktheid dezes wortels ten voile
overtuigd. Zoodra zij door bet lezen der Verhandeling
zelve, en het zien der Afbeelding van de echte Aardamandelen , hunne gelukkige dwaling inzagen , maakten
zij zulks den Vervaardiger van dit Werkje bekend, en
denzelven op de plant der Aard-akers opmerkzaam.
Nadat de Schrijver nu met naauwkeurigheid den acrd,
de gedaante , de aankweeking , het oogften en het bewaren dezer plant overwogen heeft, gaat hij tot de be.
reiding en het gebruik der Aard-akers tot Koffij over. —
Gaarne zouden wij deze wijze van bereiding,van den
Schrijver, benevens de gegronde aanmerkingen, de berekening der onkosten , de vermenging van deze aldus
verkregene Koffij met de zuivere Indiaanfche en de gebrande Siroop, van den Vertaler, mededeelen ; dan wij
mogten daardoor het vertier van het Werkje zelve to
kart
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kort doers, wenfchende , dat, door het aankoopen van
hetzelve, onze Huisvrouwen op de bereiding opmerk.
zaam gemaakt worden. Jammer, intusfchen, dat het
Werkje door zoo vele fpel- en taalfouten ontfierd
wordt, waarvan wij er echter vele op rekening van den
Corrector ftellen.

Brief over het Walliferland , en over de Zeden zijner Inwoneren ; met eene Befchryving der fchilderachtige
Tafireelen van dat Gewest , en eene Opgave van de merle,
Ivaardigge Voortbrengfelen der Natuur aldaar. Thor
ESCHASSERIAUX. Uit het Fransch vertaald , enz. In
den Haag , bij Immerzeel en Comp. 18o8. In gr.
8vo. 134 Bl.
ijzondere omftandigheden geven niet zeldzaam gelegen.

BB heid , om Landen en Plaatfen , die als in een vergeten

hoek verfchoven lagen, te voorfchijn te roepen , en met
eene meer bijzondere befchrijving te vereeren: dit is het
geval van Walliferland, waarover het voor ons liggend
Werkje loopt, en wij aan de welverfnedene penne des
Heeren ESCHASSERIAUX te danken hebben , en waarvan
eene vloeijende Vertaling in 't Nederduitsch door den
Heere P. P. D. CHANDON ons wordt aangeboden.
Tot nu toe, merkt de Schrijver op, was Wallifir.
land, door de natuur met iterke trekken geteekend , in
deszelfs ttaatkundig aanwezen naauwelijks bekend; tot
nu toe niet anders bekend geworden, dan uit eenige
algemeene befchrijvingen van Zwitferland, waarvan hetzelve een gedeelte uitmaakte. „ Dan het Wallifirland,"
fchrijft bij , „ thans onaf hankelijk geworden zijnde;
deszelfs nieuw flaatkundig aanwezen aan hetzelve twee
magtige Mogendheden tot bondgenootea bezorgd help.
bende ; en de pas aangelegde reisweg , welke deszelfs
grondgebied doorloopt , een middel tot gemeenfchap tusfchen twee Voiken zijnde geworden ; zoo wordt dat
Land hierdoor des te belangrijker , en vordert eene
meer grondige befchouwing welke hetzelve ook in al.
len deele waardig is." — Het oogmerk van den Heere ESCHASSERIAUX is niet geweest, eene Gefchiedenis
te vervaardigen maar een Volk en een Land of te
mien.
t: 2
Dit
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Dit doet hij in den Brief over Walliferland, welke het
eerite gedeelte uitmaakt. Hij zet zich niet, om ,
de duisterheid der tijden , den oorfprong van bet wat.
lirervolk op te fpeuren ; hij komt ook niet, als een
Natuurkundige , dejaarboeken der Natuur openen,
ten einde er den oorfprong en de vorming der geberg.
ten, welke het Walliferland omvangen, op te zoeken
noch ook om de oorzaken hunner verfchijnfelen en
verwisfelingen te doorgronden : hij /felt zich voor', het
Walliferland of te malen , zoodanig als hetzelve zich
vertoont , en de Inwoners daarvan , zoodanig als zij
in de daad zijn , en de inwendige Egging van dat
Land, den aard van zijne Luchtftreek , de Zeden en
Geneigdheden der Volken , die 't zelve bewonen , en
het natuur- en fiaatkundig aanwezen van dezen, te
befchrijven.
Meesterlijk volbrengt hij deze op zich genomen taak:
vele voorbeelden zouden wij hiervan kunnen aanvoe.
ren : men zie, wat hij van de Godsdienfligheid dezes
Volks zegt : „ De Godsdienst des Wallifervolks zou,
in 't oog van fommige vreemdelingen , een zweemfet
van dweepzuchtige eeuwen fchijnen te hebben ; nog.
tans heeft dezelve geenszins het karakter der geestdrij.
verij , omdat de Walliferman , over 't algemeen , geene
fterke noch overdrevene hartstogten kan gevoelen. Des.
zelfs zuiver , eenvoudig en overtuigd gel'oof is voor
hem de bron zijner deugden, zijner zeden, en voorall
zijner goede trouw,, welke de ziel van zijne (laden
fchijnt nit te maken , en te getijk de eerfte der maatfchappelijke deugden is. Men ziet in het Walltlerland weinige misdaden plegen; er wordt ook weinig
toezigt gebezigd ; er beftaat geene gewapende magt ; de
Godsdienst fchijnt er de groote teugel te zijn ; deze is
de eerfte bezigheid , even gelijk het eerfte gevoel van den
Walliferman." De huisfelijke zeden zijn hiermede
eenftemmig ; zoo ook de Staatsrege/ing. „ Te midden
der bewegingen van Europa ," merkt de Schrijver op, „ te
midden der worftelingen tusichen onderfcheidene beian.
gen en partijen , gelegen tusfchen Mogendheden, welke
met eh woord deszelfs lot konden heflisfen , heeft nogtans
het Weirervolk deszelfs eigene grondwetten en flaatkundig aanzijn daargefteld; het heeft vrij en onafhanke4
lijk willen zijn : onder dat gezigtpunt befchouwd , heeft
dit Volk reden oin over deszelfs lot te vreden te wezen."
De
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De Heer ESCHASSERIAUX onderzoekt, marom dit
Volk, bij de andere Volken vergeleken, zoo verre van
de Befchaving verwijderd zij. Hij befchouwt het aanleggen van den Simplon - weg als een middel ter meerdere befchaving , Frankrifk met Italic zamenvoegende; doch
hij zelve merkt aan , dat dit een werk van tijd moet
wezen, en daarbij op, „ dat de Inkomften dezes Lands
Bering zijn , doch voldoen aan de behoeften van een
Staatsbewind, dat zijne uitgaven weet te matigen , en
zich tot eene eer rekent, de eerfle deugd eens Gemeenebests , namelijk de Spaarzaamheid, te bezitten." Wij
voor ons twijfelen , of de bier op gemelde voordeelen der
Befchaving , uit deze gemeenfchap geboren, het yolksgeluk zullen vergrooten.
De Schrijver fluit zijnen Brief met aan te merken:
,, De weinige bekende jaarboeken des Walliftrvolks bieden geen ddn aanmerkelijk tildllip aan van dat menfchelijk vernuft, hetwelk men nu en dan in de lotgevallen der Volken aantreft. Het Wallifervolk teekent door
geene groote trekken , noch gebeurtenisfen, noch omwentelingen, in de groote tijdperken der befchaving. Zijne
dwalingen hebben de wereld niet beroerd , zijne kennisfen
hebben haar niet verlicht, en zijne ontdekkingen hebben
de maatfchappij noch verrijkt , noch verbeterd. Het
heeft nimmer,, in den omloop der Eeuwen , eenige vertooning gemaakt onder bet getal der Wetgevers, noch
onder het getal der Overwinnaren, noch onder het getal dier Volken, welke, met reuzenttappen, de oude en
nieuwe wereld overfchrijd , en in alle gedeelten des aardkloots hunne itaatzucht , de werkflukken
hunner nijverheid en hunne veroveringen , hebben overgebragt ; en even claarom is hetzelve yolk mogelijk
deugdzamer en gelukkiger geweest. Er is nogtans geen
land, geen yolk, een (geen) kleine that , wien de natuur of de gefehiedenisfen niet de eene of andere oorzaak tot vermaardheid hebben bijgezet. Het Watlifer.
land bevat in zich een der grootite fchouwtooneelen der
Natuur, de twee beroemde doortogten der wereld, namelijk den Sint- Bernardus-berg en den Simplon-weg , alsmede de ilerktte hinderpalen, welke immer menfchelijke
lioutheid is te hoven gekomen; her zag de krijgslieden
van HANNIBAL de legioenen van C/ESAR; het zag so1VAPARTE met zijne legerbenden : zie daar zijne aan5praak op de gedach:enis der menfchen , zijne bladzijde
I. 3
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in de gefcbiedboeken , en zijne belangrijkheid bij het
nageilacht."
Deze Brief wordt vervangen door Schilderachtige Tafereelen van het Walliferland, „ dat in edit ,verheven beftek
al het fchilderachtige , welk Zwitferland in verfcheiden
vakken oplevert, vereenigt. Deszelfs gezigt is nu eens
woest , dan weder grootsch , en fomwijlen bekoorlijk.
Ilet vertoont alle de groote fchouwtooneelen der Natuur,
zoo in het verfchrikkelijke als in het fchoone."— Geene
grootfpraak : de hier opgehangene algemeene en bijzondere Tafereelen itrekken ten voldingenden bewijze... Eenige ophelderende".elanteekeningen verdienen gelezen te wor.
den.
Naardemaal de befchrijving van den Sint- Bernardessen van den Simplon -berg niet welvoegelijk in het zelfde Tafereel konden worden opgenomen , maakt zulks
een afzonderlijk gedeelte uit. Dit behelst de befchrijving eener Aeize van Sitten naar den Sint-Bernardus-berg.
Afwisfelend is deze voordragt ; doch in alles heerscht
dezelfde won. De gevaren en reisontmoetingen zijn
veelvuldig , en treffend befchreven. Wie leest zonder
aandoening hetgeen hij ondervond en befchrijft van de
Monniken in het Klooster op then Berg, omringd door
plaatfen , welke de ontzettende names dragen van Vallei
der Dooden, den Doodenberg, de Kapel der Dooden? Wel
mogt hij met zijne Reisgenooten zeggen : „ De fchoone
natuur is uit deze plaatfen geweken ; maar zij heeft er
99 de menschiievendheid doen optreden , om den ver,, dwaalden Reiziger te huip te komen , en hem aan
„ het gevaar te onttrekken zij is het menschdom fteeds
„ guntlig !" Bijdeze Kloosterlingen wordtieder mensch,
van welk Godsdienftig gevoelen , van welk een beroep
hij ook zijn moge, de behoeftige en tie rijke , met denzelfden ijver ontvangen. Te regt weidt hij uit in dezer
Kloosterlingen lof,, en befluit met den wensch : „ dat
deze fchoone inftelling dan ook , te midden van de oneenigheden , welke de Rijken verdee/en , van de °onogen , die niets eerbiedigen , en van de onverdraagzaamheid
der gevoelens en partijen , voor eeuwig , ter eere van de
menschlievendheid , blijve !even! "
Bil de Reize naar den Simplon - berg moeten wij onze
Lezers nog een oogenblik doen toeven. De Reiziger,
die zoo vele berggezigten gezien had, betuigt: „ Er
zijn liggingen, welke men, door eenen enkelen trek,
door
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door eene enkele befchrijving, kan afmalen; dint' elk gezigtpont van dezen Berg zou een bijzonder tafereel ver
eifchen. Hij is, door zijne liggingen en ontwikkelingen, een van de rijkfte en meestgemengelde bergen der
hij is fraai , niet alleen door zijne eigene landfchappen, maar ook door de landfchappen, die denzely en omringen ; de nieuwsgierigheid, die hij verwekt,
wordt nog iterker aangevuurd door den nieuw aangelegden weg , welke geheel over denzelven heenloopt. Die
weg , door eenen Held bedacht, het ftoute gewrocht
des Franfchen vernufts , en het voortbrengfel van nitgebreide werkzaamheden , biedt te gelijker tijd, op
eene uitgettrektheid van veertien mijlen, het vermogen
der kunst aan, en het ontzag verwekkende geheel van
alle de groote afwijkingen der natuur." Veel te breedvoerig ter overneming zijn de bijzonderheden , welke
de befchrijving van den loop dezes wegs aanbiedt.
De Heer ESCHASSERIAUX was door den Ingenieur en
Chef verzocht , om de opening en den ftaat van den Simplonweg op te nemen. Hij was het, die, met denLandshoofdman van het Tralliferiand en de Ingenieurs, henen trok,
om dien weg te bezigtigen en in te wijden. „ Wij waren," ichrijft hij , „de eerfte Reizigers, die hem overtrokken: onze djtuigen werden met eene foort van verwondering, door de woeste bewoners der illpen en de
inwoners van de Stad Dorno d'Ofola, befchouwd. Bil
het gezigt dezer menigte yolks, welke bij onzen overtogt kwam aanloopen, en der verbaasdheid, welke wij
hun inboezemden, bragt ik mij voor den geest de verwondering dier eilanders , die, voor het eerst , vreemde fchepen in hunne baaijen zagen aankomen."
De Schrijver vormde , bij het overtrekken van dien
Weg, een wensch , waarop alle menfchenvrienden Amen
zullen zeggen; namelijk , „ dat die Weg, in plaatfe
van gewapende bataillons en fchrikverwekkend oorlogstuig, waardoor de landen verwoest en met bloed bevochtigd worden, den weldadigen koophandel , de ftille niiverheid , en de voortbrengfelen der kunften, welke
de Volken verrijken , drage en dezelve voort zie wandelen ! Eertijds geleidden de engten van den Simplon.berg de Romelehe Legioenen tot overmeestering van
Germanise ; dat deze nieuw aangelegde Weg , welke Italie met het overige gedeelte van Europa gaat vereenigen ,
hunne Volken tot den voorfpoed geleide! Dan zal het
••
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zijne ware beflemming, zijn' welgepasten roem bereikt
hebben."
Ten flotte fchenkt ons de Schrijver eene opgave der
voornaamfte voortbrengfelen in de drie Rijken der Natuur,, in Walliferland voorkomende.
De meeste Aanteekeningan des Vertalers zijn, gelijk
hij zelf berigt , getrokken uit de Geographic van nuSCHING.

Beter letter des Drukkers , naauwer toezigt des nazie.
ners van de proeven , zouden de welltandigheid van dit
Boekje vergroot hebben.

Rome en Londen; of over de gefteldheid der naastvolgende
Algemeene Monarchie. Van den Schrijver des Nieuwen
Leviathans. Uit het Hoogduitsch. Te Amflerdatn,
J. Allart. 1803. In gr. 8vo. 634 Biz.
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reemd klinkt Titel , welken dit Werk voert;
vreemd luiden des Schrijvers beweegredenen in het
Voorberigt. In den ontzettenden ftorm , die de Euro.
pilChe wereld beweegt , welken weinigen weten van waar
dezelve komt of waar dezelve henen gaat ; terwij1 zelfs
de ftuurlieden hunne bellemming vergeten , en hunnen
ondergang flechts des te zekerder te gemoet gaan, naarmate zij met meer eigenbelang de eigene veiligheid ten
koste der algemeene willeg bewaren ; — in zulke omftandigheden geeft hij voor, „ de bedaarde man te zijn,
die voor geen gevaar liddert , omdat hij boven alle ge.
varen verheven is. Wel mag zich geen gereeden ingang beloven; maar hij zou een verrader der menschheid
worden , wanneer hij niet teh mintle zijne meening
over de aangelegenheid van alien , en over het enkele
zeide, 't geen redding te wege brengen kan. Hij moet
dus fpreken of fchrijven , al ware het cok flechts om op
het laatst tot zichzelven te kunnen zeggen: Salvavi animam gleam. Mijn denkbeeld eener nieuwe Algemeene
Monarchie is niet oppervlakkig; en voor zoo verre het
'eene ongetneene waarheid bevat , roep ik mijne tijdgenooten met SENECA toe: Sanabilibus aegrotamus malls, ipfa..
fue nos in ream genitos natura, fi emendari velirnus,
iNvat."
Als Recenfent hebben Will ons moeten getroosten dit
Werk
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Werk te lezen, en, in de daad , dit was eene geheele
taak. Een Werk van ruim 6co in fldchts
vier Boeken afgedeeld, zonder verdere aanwijzing van
den Inhoud , is vermoeijend. Noodig was het, met de pen
in de hand te lezen en veel op te teekenen. Wij hebben
dit gedaan ; doch twijfelen zeer, of onze Lezers met de
opgave zouden gcdiend wezen. Wij oordeelden oats des
ontilagen , bovenal daar wij ontdekten, dat de Schrijver
't zelve vervaardigde in 't laatst van 't jaar 18o6 (zie
biadz. 6o6). Hoe veel is er zints dien tijd niet gebeurd,
't welk de ftaatkundige vooruitzigten van den Scinijver
logenttrafte! De Vertaler maakt des zelve in eene Aanteekening (bl. 592) gewag, en op hoe vele plaatfen ware er gelegenheid tot dusdanige Aanteekeningen!
Om nogtans iets van het Werk te vermelden. Zoo
ftrekt het Eerfte Bock om aan te toonen, dat, op 't
einde der vijftiende en in. 't begin der zestiende Eeuwe ,
de Univerfal- Monarch van Europa zijnen zetel te Rome
gevestigd had. Eene Heerfchappij, door den Schrijver
met den naam van Theocratifche Univerfal- Monarchic beftempeld.
Het Tweede Boek arekt om te bewijzen, hoe, 't geen
de Theocratifche Univerfal- Monarchie, door het concordaat tusfchen FRANCISCUS DEN I en LEO DEN X, verloreu had, de plotfelijke grootheld der. Spaanfche Monar•
chic beloofde te rug te geven.. Dan merkt hij op, dat de
in deze Afdeeling befchrevene Eeuw, en de daarin gevoerde Oorlogen , in derzelver aard, volgens derzelver
ftrekking tegen de Theocratifche Univerfat Monarchie ,
volltrekt Oorlogen voor de Vrijheid waren. — In de
nicer dan noodige uitvoerige befchriivingen der Oorlogen , toen gevoerd , vinden wij, gelijk nok elders, opgaven van de karakrers der Vorften , Paufen , en veel
invloeds hebbende Staatsmannen. Zoo maalt hij vergoelijkend het tiechtfte beeld, dat van PHILIPS DEN II. En
hoe befchrijft hij de grondleggers onzer Vrijheid ? „ Driemalen durfde wiLLEat zich met ALBA in eenen velcitiag
meten; maar telkens moest hij het tegenfpoedige lot der
nederlaag verduren. Reeds wanhoopte hij aan de bevrijding der Nederlanden, toen twee gelukkige gebeurtenisfen zijnen moed op nieuw ontvonkten. Het eene was
de infurre6tie in de haven van den Briel, bewerkt door
Belgifche Corfaren , die men uit Engelfche Havens verjaagd had; het ander, de te rug rceping van ALBA."
KlaarL5
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Klaarheid zullen wij vergeefs bij den Schrijver zoeken ; duisterheid allerwegen ontmoeten. Veel is van den
eigenften itempel, als wij, in het Derde Bock, ten opzigte van den Westphaalfchen Vrede, aantrefren. „In den
geest diens Vredes behoeft men flechts in te dringen, om
duidelijk te zien , hoe veel door denzelven aan de wereld
gefchonken was. De fecularifatien waren een duidelijk
bewijs, dat de zamenhangende magt der Kerk overvloediger geworden was : want zonder dat hadden dezelven
nimmer plaats kunnen hebben. Maar hiermede was de
wettige exillentie der Protellanten op 't naauwst veree.
nigd , terwiil de klove bevestigd werd , welke de hervorming tusfchen de Proteftantfche en Katholijke wereld
gemaakt had. Dnurde nu al de Roomfche Kerk voort,
zoo was er geen eigenlijk Katholicisme meer , 't welk
overal ilechts zoo lang beftaan konde, als er eene TheoAls iniddelcratilehe Univerfal- Monarchie beftond.
punt der itaatkundige wereld, als de pooliter in het fystema aller redelijke beweging y was het denkbeeld van
GOD zoo goed als vernietigd, en daar de Paufelijke magt
haren laatften iteun in dat denkbeeld had, zoo kan men
net waarheid zeggen , dat zij als Univerfal magt Ivettig
is ten grave gebragt. De Jezuiten , als aartsengels der
Theocratie , verkregen in den dertigjarigen oorlog en in
den dear op volgenden vrede eene ervaring , welke hen in
hunne pogingen wezenlijk.fluiten moest; en hoewel zij
nog Langer dan eene eeuw voortwerkten , zoo gaf de tegenkanting tegert den algemeen heerfchenden geest des
tijds Loch nooit een refultaat , dot aan hunne pogingen
beantwoord had, in zoo verre dezelve in de terugbrenging en het herftel der Theocratifche Univerfal-Monarchie beftond."
Voorts de bedoelingen en werkzaamheden , om eene
Univerfal - Monarchie op te rigten , en de denkbeelden van
bet Staatkandig evenwigt ontvouwd, en op zijne wijze beredeneerd hebbende, comt hij, in het Vierde Boek , tot
de Mercantiele Uttiverfal -Monarchie , bet fchuld-fyllema
door hem geheeten. Hierin fpeelt Groot - Brittanfe
de hoofdrol ; en words zulks , alsmede de gebeurtenisfen in andere Rijken en Staten, breedvoerig ontvouwd.
Thans nadert hij onzen trid , en geeft er zijne gedach.
ten over op ; en wel bijzonder , hoe, ziits oordeels,
cle Mercantiele Univerfal-Monarchie van Engeland moet
ver-
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verdelgd worden. Iiiertoe geeft hij middelen aan de hand,
en wijst tot den ons onbekenden Nieuwen Leviathan, op
den Titel verineld. Onder deze middelen telt hij de vereeniging der gezamenlijke Continentale Mogendheden met
Frankrijk ter vernietiging der MercantieleUniverfal-Monarchie. Dan laat hij er op volgen : , Aan zulk eene veteeniging is intusfchen niet te denken. Waren ook alle
overige Mogendheden daartoe genegen , dan zouden Rusland en Zweden nag altoos daar tegen protefteeren.
Deze vereeniging zal alzoo nooit tot ftand komen." Te
openbaar ftrijdig met deze verzekering des voorfpellenden Schrijvers is de loop der zake , dan dat de Vertaler hier eene Aanteekening terug houde.
Engeland te onderbrengen , om, door de onderlinge
affpraken der Regeringen van elle Europifche Staten ,
eene nieuwe Univerfal- Monarchie op te rigten , is des
Schrijvers opgegeven plan, doormengd met bedenkingen over de Gebeurtenisfen ten gemelden jare zijns fchrijvens. — Het laat zich begrijpen , dat de groote NAPOLEON in het laatite Boek niet vergeten worde. Hij komt
er nu eens min gunftig , dan weder gunitiger in te voren.. De Schrijver (opdat wij alleen dit vermelden ten
opzigte dezes Keizers) zegt er, op 't laatIte zijns Werks,
dit van :In alien gevalle zal het Idee dezer nicuwe
Univerfa/anarchie van Frankrijk uitgaan, en een Frans ch
Keizer of NAPOLEON of een zijner Opvolgers op den
Franfchen troon , dat is mil om het even, — de ftichter
van dezelve worden, zonder, wanneer ze eindelijk tot
fraud gekomen is , zeif de dniverfal - Monarch te zijn.
Hierdoor zal zich NAPOLEON (of die zijner Opvolgers,wien
het is voorbehouden zijn werk te voltooijen) van eenen
GREGORIUS den zevenden en WILLEM den derden onderfcheiden , en, uit kracht van (lit onderfcheid, in het geheugen der Nakomelingfchap met zuiverder en onfterfelijker roem voortduren , dan eenig held des ouden en
nieuwen tijds."
Dan wij meenen genoeg van dit dikke Bock gezegd te
hebben. De Schrijver is verre van altoos klaar te zijn,
en misfchien heeft de Vertaler de duisterheden vermeerderd. Wij hadden onder het lezen eene menigte van
Bastaardwoorden aangeftipt, voor welke wij zeer goede
in onze teal hebben ; doch wij houden die lijst te rugge : uit de weinige aanhalingen blijkt genoeg, welk eene
teal de Vertolker voere.
De
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De nagedachtenis van JAQUES MUSTER, Lid van het Koninklijk
Inflituut , in Harmonica plegtig gevierd den at September, en,
in de Maatfchappi j: Felix Meritis , den 4 November I8o8.
re iltnflerdans, bij P. J. Uylenbroek. 1809. In gr. 8vo.
de,verliezen, door de beeldende Kunst in het laatstvoriO nder
ge jaar geleden, behoort gewisfelijk in de eerfte plaats dat
van den Heer JAQUES KUYPER, op den Ellen van Zomermaand.
Algemeen was her rouwbeklag over een gemis, welks gewigt
bij elken beminnaar, en nog meer bij elken beoefenaar van
Teeken- en Schilderkunst in den volflen nadruk gevoeld werd.
In dien man , toch, lagen talenten verholen, die ter naauwer
nood meer vermoed worden. tlij was een genie van den eerflen rang, dat a p es and zich onderwerpt , en juist , omdat het
van alle betrekkingen, als her ware, onafhankelijk is, zich
eene eigene hoogte fchept en die ook bereikt. Zijn arbeid
bewijsr., hoe vlijtig hij der Grieken kunst becefend en zich
bare verheffing boven de gewone natuur had toegaigend. Zijn
verlies,alzoo,moet to :neer worden betreurd, mar gelang hij
een der weinigen was, die de kunst nit haar jarnmerlijk verval,
uit eeben modifchen wanfmaak opbeuren, en tot haren echteu
luister heeft willen opvoeren. Het was dus geenszins vreemd,
dat het gevoel van deze waarde, teritond na deszelfs gemis,
in rouw en weeklagt uitbarstre , of zich in dankbare vereering
ontlastte: want, hoe zeer al nijd en taster de ware verdienften in het algemeen bezwalken , zoo onbedorven , daarentegen , bliift het hart van zeer vele menfchen rdat zij de eerfle getegenheid waarnemen,om dien !aster in het openbaar den mond
Ee fnoeren. Van bier, dat aan onzen KUYPER , even als aan
vele andere waardige mannen en vrouwen , na zijnen dood
eerie eer to benne viel,welke hij, naar evenredigheid der miskenninge in zijn ]even, zich nimmer had kunnen vooriteilen,
en van bier zijne nagedachtenis, op meer dart Odin wijze, gevierd.
Nadat de Teeken- Akademie, binnen Amfierdam, onder de
zinfpreuk: Kunst z:j ons doe], Naar verdienlleiijk Medelid, met
vergunning van deszelfs Naastbettaanden, plegtiglijk ter grafplaarfe gevoerd had , ijverde weldra het Toonkuijftig Gezelfchap , door den naam van Harmonica onderfcheiden, in
diepen rouw zijner to gedenken , die , door het treffendlle
kunstgevoel aan hetzelve verbonden , federt jaren deze edele kunst met hetzelve vlijtig had beoefend. De taak van
Redennar, bij dit plegtflatige Rouwfeest, Op den t iden van
Flerfstmaand, vie! aan den Heer J. RINSER to beurt. Eerie uitrtuntencle Cantate , door hem ter dezer gelegenheid vervaardigd ,
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digd , sntakte den aanvang. Na bet eerfte Ch'oor,, welk bet
Recitatief verving, viel de Spreker in, en onEvouwde, in de
bier boven eerst aange!wndigde Retlevoering , de echte verdienfle des Overledenen , als dearin gelegeu , dat
hij, als kunflenaar, het fcheppende vermogen bezat, om ire
zijne vooritelling en arbeid altijd het beste te verkiezeu; dat
hij, tangs dezen weg, door zijne vinding, , altijd tot het ideaal
der kunst, de hoogst mogelijke fchoonheid en crefFendile verhevenheid, poogde te naderen; dat hij alzoo het werktuigelijke, hoe zeer even vlijtig beoefend, aan het groote does onderwierp, en alle de verfcheidenheden der kunst tot een wonderbaar gehee# verbond. Zoo was hij als teekenaar, els fchilder, als toonkundige, en zoodanig zoude hij, in andere omflandigheden , ten even beroemd redenaar, dichter of beeldhouwer geworden zijn. Is het wear , (en wie zal zulks , bij eene
oupartijdige befchouwing , ontkennen?) dat hij , die eenen
echten kunflenaar naar waarde zal beoordeelen, de bevoegdheid daartoe in eigen kunstvennogen moet bezitten, dan zal
gewisfelijk niemand aan den fleet KINKF,R als echten Zoon van
Apollo , de bevoegdheid betwisten, om zulk eene uitfpraak
over zijnen Vriend te doen, vooral in een Gezelfchap, dat
zich aan de Toonkunst bij uitzondering toewijdt, en waarin
ten BER.TEUIAN een CORRIERE, een SUNDORF en vele andere
Meesters meer, die edeie kunst bij voortduring plegen te verhoogen. Niet flecks deze geheele Redeveering, waarin
PER , als kunilenaar, naar waarde was gemaald, maar tevens
het Vervoig van het Zangiluk bereikte volkomen bet oogmerk
van dit Treurfeest, als drukkentle het maatgeluid, naar de gedachten geflemd, het grievende teed uit over het geniis van
eenen Kunstvriend, die, ook door de hoedanigheden van bet
hart, voor zijne kunstgenooten alles geweest was. Ben Naklank van den Heer n. SCHILDERUP bevestigde den indruk deter vieringe, beflendiglijk gevoed door de aanfchouwing van
het voortretrelijke Borstbeeld des Overledenen, door den Heer
PREYFFER na deseelfs dood vervaardigd, en in deze Kunstzaal
voor het eerst ten toon gefleld.
Weldra volgde de Maatfehappij: Felix Meritis, dit loffelijk
voorbeeld. Je 4de dag van Slagtmaand was tot dit oogmerk
betlemd. Als Lofredenaar, daartoe verzocht, trad de Heer as.
STUART op, en ook aan hem, die, met den Overledenen, zoo
langen tijd in bet y ak der kunst had gearbeid, was deze teak
zeer regtmatig toevertrouwd. Wat enders konde alhier zijne
voordragt bedoelen, dan den Man, dien hij zoude vereeren,
te doen voorkomen, zoo als hij hem gekeud had, namelijk als
oorfpronkelijk kunflenaar , door de natuur zelve met dien
hoogen aanleg begiftigd, die zich, in wedrwil van vele bindernisfen , bij uitnemendheid zelf gevormd en tot eenen boogen trap volmaakt had ? 13elangrijk was daartoe de invlechting
vast
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van deszeifs levensgefcbiedenis, naderhand nog bij tie uitgave
met eenige bijzonderheden , bij wijze van aanteekeningen,
vermeerderd. Onder dankbetaiging voor dezen bewezenen
dienst, in de Redevoering zelve door allerlei trekken van weifprekendheid verluisterd , maken wij het ons ten pligt , een
kort berigt daaruit alhier ter plaacfe over te nemen.
Flours KUYPER werd geboren te Amiterdam, op den 29 Junij
17;51, voerende den naam van zijnen Vader, die met VERONA
CUNTZ gehuwd , en nit weak huwelijk nog een ouder Zoon,
met name HENDRIK , en eene Dochter geboren was, met name
ANNA SARA, thans Echtgenoote Van den Heer JAN BROUWER ,
aanzienlijk Koopman binnen gemelde Stad.
Reeds in zijn vierde jaar, gaf onze JAQUES zijnen natuurlijken kunst-aanleg door de nateekening van uiterlijke voorwerpen te kennen. Zulks trek de aandacht tot zich van eenen
vriend des huizes, J. M. KOK , die hem, acht jaren oud zijude , onderwees , doch deze onderrigcing door veelvuldige
clrokten kort daarna ftaakte. Op aanprijzing van den Zwitferfchen Schilder, JACOB MAURER, werd de Heer IZAAK SCHMIDT
tot zijn onderwijzer in de teekenkunst gekozen, en wel voor
twee lesfen ter week, elke van een uur. Deze opieiding begon in Januarij 1770 en werd in April 1776 ge6indigd, daar
men verder onderwijs voor den veertienjarigen Jongeling overbodig keurde. Onder den Toonkunflenaar HODERMAN, maakte
hij, in dean leeftijd, even groote vorderingen op viool en
klavier. Een jaar later, en wel van Mei 1777 tot Mei 1779,
begaf hij zich tot het fchilderen met olieverw, ouder het beleid van den Heer JURRIAAN ANDRIESSEN, die zich even zoo in
den gelukkigflen uitflag zijner onderrigtingen verheugen mogt.
Eindelijk , voltooide hij zijne kunstoefening , in dezen tijd,
met het boetferen, naar aanleiding van den Italiaanfchen Beeldhouwer GARACHI. De bewijzen van vermogen en vordering
onderfcheidden zich weldra door de bekrooningen, in de jaren
178x, 1782 en 1793, der Stads Teeken-Akademie, tot welke
hij in 1775 was ingefchreven.
Te midden dezer voor de kunst zoo veel belovende
ten, trok de bloeijende Loterijhandel den bijfiand der beide
Zonen ten behoeve van hunnen Vader. Kunstvrienden zagen
wel deze verwijdering met ongenoegen, als voor de talenten
van onzen JAQUES zeer nadeelig. Men wilde hem mar Frankrijk en ItaliE doen reizen ter verheifinge zijner kunst ; dan ,
ouderlijke bekommering wegens zijn zwak en ziekelijk gefiel
hield de nitvoering terug, en gedoogde flechts eene rels naar
Dusfeldorp en Manheim , in gezelfchap van de uitmuntende
kunftenaars, JAN EKEL en DANIEL DU PRi en de befchouwing
van de meesterliukkee der kunst ter dezer gelegenheid voldeed
ten voile aan het oogmerk: doch werd te fpoedig afgebroken
door de liepende ziekce en het kort daarna volgencle overlijden
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den zijns Vaders in den jare 1793. Thans was het beheer van
den handel aan beide Broeders oVergelaten , en het leed niet
lang, ilechts drie jaren &acne, of onze. JAQUES zag zich, door
den dood van zijnen Broeder, genoodzaakc, het kantoor alleen
waar te nemen. Acht jaren lang kweet hij zich ijverig van de•
zen pligt tot dat de Echtgenoot zijner Zuster, in den jare
18o4 , hem zijne dieostvaardige hulp leende en hem een geheel afgezonderd lever: voor de kunst vrij lien
Nu vormde ooze Kunftenaar wederom nieuwe ontwerpen tot
onderfcheidene reizen ter volmakinge zijner kunst; dan, ook
deze werden, in 18o6, door eene hevige ziekte verhinderd,
welke echoer voor het gaunt der buitenlucht week. Met de
ongemeenite vlijt gaf hij zich over aan zijne beoefening , ook
tot onderwjjs van jonge lieden: doch bepaalde zulks daarna
alleen tot zijne kamer,en bijzonderlijk tot perfonen, die reeds
de eerfie beginfelen der teekenkunst waren doorgeworfteld ,
waaronder bijzonderiijk d a fleeren VAN DER WART en SCHWACH-.
HOFER behooren.
Met zulk eene kunstbegnafdheid en vlift, waarvan naauwelijks een ander voorbeeld voorhanden is, konde het niet
misfen, of echte kunstkenners bevlijtigden zich even zeer,
om zijne vriendfchap te winnen . welke hij ook gereedelijk
vergunde, als zijnde altijd gereed tot mededeeling zijner ervaringe. In den jare tam werd hij, op eene vereerende
wijze, tot Mede-Direeteur van de Scads Teeken- Akademie
gekozen , en nam daarna het Secretariaat derzelve met zijne
gewone naanwkeurigheid waar. Bovenal vereerende voor hem
was, in 10)3 , bij de oprigting van het Koninklijke Inftituut
van Wetenfchappen , feetteren en Kunflen , de benoeming
tot Medelid, en wel tot provifioneelen Prefident der vierde
Klasfe. Een redeiijke welftand fcheen hem nu het genot te
beloven van zijnen arbeid, dien hij altijd zoo gaarne voor anderen nuttig wenschte te maken. Dan, eene onverwachtte
ongefteldheid castle hem aan op den *den van Bloeimaand,
en deze, hoe ligt, ook door hem, in den aanvang gefchat,
Dam dermate toe, dat hij, op den 'lien van Wiedemaand ,
voor de hevigheid der ziekte bezweek , en alzoo , in zijn
48fte jaar, tot grief voor alien, die hem kenden, aan vaderland en kunst ontrukt werd.
Bij deze fchets moet , natuurlijkor wijze, in het oog val.
len de gedurige belemmering des arbeids van eenen Man ,
die, als het ware, voor de kunst geboren fcheen: doch oelc
zoo veel te weer rijst de verwondering over het aantal van
kunstwerken, door hem geleverd. Niel minder dan den auks
fchilderijen in olieverw , waaronder zijne eigenbeeldtenis van
den as jarigen leeftijd, en eene verfcheidenheid van, zoo gekleurde als ongekleurde, Teekeningen, waaronder die voor de
Remeinfehe Gefchiedenis en do liiensch, zoo fils hij voodoo' op
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den bekenden 4ardbol, beide door den neer STUART berchre.,
ven , behalve een groot aantal andere voor onderfcheidene
Hollandfche boekwerken ('), leveren alzoo eenen rijken fchat
van kunst, waarin hare vereerders, ten alien tijde , zoo lang
zij flechts door geenen wanfmaak verbastert, zich gaarne zul.
len vereenigen met den welverdienden lof , dien de Redenaar hem met de volgende woorden toezwaait.
„ De geest des kunitenaars, grooter dan zich iemand , die
flechts zijne werken zag, denzelven kon denken, verwon alien tegenfiand ,ja , gevoelde er geenen, wanneer hij opgeroepen
werd uit ander flaafsch bedrijf. In hetzelfde oogenblik
hernam hij de geheele kracht van zijne vrije werking , en
dacht en fchiep, aan tijd, noch plaats , noch fland gebonden.
Die geest, door geene woorden te omfchrijven, heeft
zelven gefchilderd op de Titeibladen van den Illenscri, ondkr
het overfchoone beeld der kunst, die eenzaam zit te midden
van het grootst gewoel, — geen rotsgevaarte van hindernis
ontziet, — nooit rust, dan om naar nieuwen arbeid uit te
zien , in het diepst gepeins alleen zich werkeloos verwont, maar altijd voortftreeft , wear een nieuw tooneel
zich opent, en onvermoeid in arbeid is , om zich tot het
heerlijkst kunsrwerk in that te
„ Het ware echter min gezegd , wanneer de lof zich eeniglijk bepaalde bij de allesoverwinnende kracht van RUYPER's
geest, en niet gewaagde van de wonderen der kunst, die hij
heeft voortgebragt. De hoogile geestdrift Loch is nog geen
waarborg voor volkomen werk: de koele oefening overtreft
haar menigmaal in zuiverheid van kunst. Maar bier geeft die
bedenking flof ter regtvaardiging der hooge hulde , thans aan
zijne nagedachtenis gebragt.
„KUYPER bezat de ganfche wetenfchap der kunst en vergat
haar nooit in zijne werken. Onvermoeid wa, zijne fludie, alvorens hij aan eenige afbeelding dacht. In het onzekere wande hij nimmer eenen trek , en zijn oordeel wist het gerag,
hetwelk hij volgen kon , als bij den East te onderfcheiden.
Zijne leemans door hem zelven verwonderlijk zamengelleld,
moesten hem de plooijen der draperij vertoonen, eer hij ze
overbragt. Het boctfeerfel ging zelfs dikwijls zijne fchilderij
vooruit. De fchets moest altijd duidelijk, eer hij eene tee.
kening ondernam , voor zijne oogen fpreken. Angstvalliger
kon niemand wegens waarheid zijn: maar geTukkiger was ook
niemand, om ze voor te dragen. Zij was in zijne band zoo
lot
($) Op de Lijst van RUYPER's Kunstwetken , op Wads. 33 opgegeven,
had, naar ons oordeel , ook verdiend gemeld te worden zijn opzigt over de
41fbeeldingen van de Ekeding, Zeden en Gewoonten in deBataaffehe Repnbliek , bij den Heer Maaskamp uitgegeven, daar deszelfs Titaiptur
alumna een &unman gedenitteeken Rich: van zijne kunst.
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ing eg trilialS in de Natuur. De moeijelijkfte flanden, de diepjsinnigfle de kunftigfle verlichtingen fchenen hem
oven gemakkelijk nit het penfeel gevloeid , als de eenvou(Vete beelden, die, bij den zuiverften omtrek ,met den grootften rijkdom van bevalligheden praalden:
De geest van 12
Pier. fcheen in zijnen geest herboren: maar in de uitvoering
zijner kunst was hij alleen zichzelven gelijk. Als fchilder
was hij fineltend van penfeel en frisch van kleur; als teekenaar
tooverde hij met krijt op blaauw papier, en overtrof hetfijnst
ponfonijzer in zijne uitvoerige en onnavolgbare wijze van
wasfchen ; zijn work in boetfeerfel werd het meest bij dat
Tan. ARTUS QUELLINus vergeleken. Het gefphiedkundige en
zinnebeeldige waren zijne vakken. In het eerfte mop hij
Heldendichter heeten door zijne rijke vinding, in bet laatfte
Wijsg,eer door zijne ftrenge waarheid: in beiden even grout,
dong hij den onfterfelijken Lera gssz naar de kroon. Zijne
beelden waren idealen, wear zijn gevoel voor het fcboone
vrij mogt werken: doch zij werden trelfende gelijkenisfen,
wanneer de waarheid hem bet ocirfprolikelijke voorhield; en,
vol van eerbied voor de hoogere beflemming der kunst ter
inenschveredeling, waren alle zijne itanden en tafereeleu ten
hoogfte kiesch en zedig."
Het geniis van zoo groote kunst, welke zich dit Lend van
den beroemden RuYPER, bij een lapgduriger leefcijd, to regt
bad mogen beloven , words nog verdubbeld, door dat van
eenen Man, wiens hart ten alien tijde in de zuiverfle gevoelens van menfchenwaarde , hoogachting der verdienflen van
anderen en ongeveinsde vriendfchap decide. Ook bier vereenigt
zich de Recenfent, die den Overledenen bij onderfcheiding
zijnen Vriend mogt heeten , in de loffpraak van den Heer
STUART, wanneer deze, met zijne uwesterlijke pen, de vol-6
gende korte fchets reededeelt.
,, Zijner Zuster en behuwden Brooder niet alleen, die hem
terftond met teederhartige zorg under elgehe hoede namen,
maar alien, die flechrs KUYPER. kenden, werd hij van het hart
gefcheurd, want, bij de uittlekendheid vsn zijnen geest, zoo
dierbaar voor de kunst, bezat hij een karakter. het wells bent
door ieder deed beminnen. fletzelve was vol diepe hoogediting voor elle :Indere kunst en wetenichap, belust inzonderheid op allerlei letterkundig onthanl, inner bovenni gefiemd
voor de hoogere toonkunst, die tot den geest der znmenftelling
doordringt en deszelfs werking tot in de ziel gevoelt. Iletzelve ftelde hoogen prijs op vriendfchap , en eerbiedigdc
ails hare pligten; her was aangenenni, leerznam, onuitputtelijk in verkeering, en bragt de vrengde mede in elken kring."
Geen wonder nizoo,dat ook de Dichtkun q zelve, door den
Overledenen zeif zoo hoogelijk gewaardeerd en op elken arbeid
LETT. 1809. No, 4.
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beid toegepast , hare droevige gewaarwordingen bij zu/k eett
verlies op eene, haar onderfcheidende, wijze ontboezernde.
Het was de lieer coaNzus LooTs, die den Reden p ar SWART
in gebondene maat verving, en eenen Rouwzang uitfnrak,`zoo
ongemeen krachtig in vinding en uitdrukki,g, zoo rijk in gepaste beelden vergelijkingen, zoo flout in verhevene vlugt,
zoo feeder in pasfende randoeningen , zoo edel door waarheid
ea verfiering tevens, zoo weldadig in troost bij het diepfle
opgewekt gevoel van verlies, dat het eenparige oordeel van
alle Hoorders en Hoorderesfen denzelven als meesterfluk verhief, en de Recenfent zich hetzelfde gunflige oordeel van
iederen Lezer gerustelijk durft verzekeren. Hoe beangfligend
alhier de keuze zij van eenige proeve tot voorbeeld nit het
overat even fchoone geheel , mogen de volgende zes Couplets, ook voor den Letteroefenaar, het offer behelzen, welk
Apollo's Lier aan den onfterfelijkeu Kunflenaar heeft toegewijd.
Gil waart het, die, gewijd om 't hoog gewest to aanfchouwert,,
Waar 't Godendom der kunst gezeten is ten troon,
Met eigen blikken zaagt op 't onbeneveld fchoon;
Gil hoordet onvervalscht de oraklen u ontvouwen.
Wat nacht zich over 't rijk der kunften heeft geffrekt ,
Wat fchoonhea door het kleed der eeuwen zijn bedekt,
Wat zegel de oudheid moat op haar geheimen drukken,
Uw geest heeft door dien nacht zijn fchreden been gerigt,
Uw moed befiond en kleed en zegeis weg to rukken,
En zette 't fchoonst geheim in helder middaglicht.
Noch 't digtomfchaduwd koor aan Ills toegebeiligd,
Noch Ceres diep gewelf, waar fiddring houdt de wacht,
Noch gruwzame Acheron, die golft in eeuwgen nacht,
Noch blij Elifium was voor uw' blik beveiligd;
Amfion hebt ge aanfchouwd bij 't tokien zijner Tier;
Gij zaagt Apelles flip en konst en hoogen zwier,
Meer dan Prometheus kloek, die in der goden zalen
Ter kwader ure drong om roof van hemelgloed.
Steegt gij in de oudheid op , ge omgordde u met haar ftralen
Waardoor ge uw kunstgewrocht onflerfiijk fchittren does.
't Was dan, als ge u verhefte in die gewijde kringen,
Dat ge eenheid zaagt in kunst en eenheid in al 't fcboon;
't Was dan, dat ge, ons ter gunst, op floffefijken toon,
'; Gevoel ons kennen deed, dat in uw borst kwam dringen.
Gij fpraakt tot ons van 't fchoone, als ge uituw grootsch penfeet
De beeldtnis van den mensch deed worden op 't paneel,
Dat
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Den mensch niet akin 't bereik van zijn geflalte ohttogen ,
Maar heerlijk, edel, grootsch, 't Verhevenst der natuur,
Den mensch, maar met den blik der godheid in zljne oogen,
En levende in een verf, doorgloeid van hemelsch vuur.
Gij fpraakt tot ons van 't fclionne, als ge in uw trotfehe ontwerpen
De beeldfpraak , lang verauand, riept uit &dander, nacht,
Die langvergeten Item, gehoord bij 't voorgeflacht,
Weer Fi elder klinken deed, en de ooren voor ham. fcherpen;
Gij florae, door die fprank, elks opgetogen zin
Meer wijsheid dan door fchrift van tallooze eeuwen in.
Gefchiedkunst gaf haar rot vertrouwlijk in uw linden ,
En wat haar dierbaar was Monk !hal t s in heerlijk
Verdienfle wijdde aan u haar kostelijkfle panden,
En gij hebt haar een' zuil , die nooit vergaat, geflicht.
Gelijk de heldre llraal, dien wij volvrolijk groeten,
De hlijde gloed der zon, natuur met glans omhult,
De zee met zilver ZOOIDE der bergen top verguldt,
En zaait bevalligheid en gent i.00r onze voeten ;
Gelijk zij bloem en Itruid, naar eisch , met kleuren tooft,
Op 't zachte een' zachten gloed, op ' t flerke een ilerker firoolt,
Eta licht en fchaduw weeft en helderheid en duister,
Zoo zwaaide gij 't penfeel op meesterlijkeu coon;
Bet vlamde op 't ledig doek : flraks rees er Licht en luister,
En de eerfle trek was reeds een morgenflraal van ' c fchoon.
Ja gij deed ons een' gaim nit hooger kringen hooren,
Wanneer ge, in dubbel vuur van kunstgevoel ontgloeid,
Niet met uw tooverftifc een zintuig hield geboeid,
Maar met een flout penfeel tafreelen wrocht voor de ooren ;
Wanneer wij, nog verrukt door 't hemelfchoone beeld,
Als de andere Minerve uit godenbrein geteeld
Straits !Molten voor den gloed, die vonkelde uit uw zangen,
Wanneer ge een' hemeltoon opvaren deed nit niet,
En galmen hoog en laag, zich menglen en vervangen,
En MOZART luistren naar de !lemming van uw lied.
offchoon reeds de Toonkunst, in het Gezetrehrtp
Harmonica, haren tol aan de verdienlien en het gemis van'
haren Medezanger, volgens alle de hooge vlugt der kunst,
had betaald, weigerde zij ook thans hare goddelijke toonen
Piet, om dit Feest in Felix ltleritis to verheffen. MOZART'S
beroemde reviles was tot leiddraad gekozen, en deze keuze
was uitncmend ge p est, van wege het afwisfelende en fmelten..
de, welk in dat Zangfluk overal betooverend werkt. De Heer
vAN DE WART, leerling des Overledenen, had de vervaar•
M 2
di.

S64

J. KUYPER' S NAGEDACHTENIS GEVIERN

diging der zinrijke woorden op zich genomen, en, hoe zee
derzelver keuze overal niet even gelukkig zij in de uit.
drukking der hooge kuestwaarde, verfirekt het den zamentteller tot feene germge goedkeuring , dat hij den troost voor
bet verlies des grooten Mans , zoo voor zich als voor anderen , die hem waardeerden, gezocht hebbe in de verheffing van
deszelfs kunstvermogen, bij eene zalige aandverwisfeling in
een ander berer !even.
Op deze luisterrijke wijze, den, heeft bet Kunstkoor van
Farms, in Amfterdam, de nagedachtenis gevierd van eenen
zijner verdienflelijke Broeders, eene wijze , welke den
imogen eerbied getuigt, dien de beeldende Kunst aldaar in
eene ruime mate geniet. Nog, fort de Recenfent , gevoelig wegens zulk een verlies eenen traan bij het graf,, dat
van den Heer VINKELES JANSZ. en deszelfs gewilde Kuns t
-genoat,bijkrmteflijd,hovrblijffel des waardigen Mans ontving. Deze openbare vereering leveie troost aan de nablijvende Maagfchap , attar bovenal bbwoediging aan alle bepefenaars der kunst , dat ook
zij , naar derzelver ideaal frevende, onfterfelijk warden doer
hun kunstvermogen!
•

Disferta tit) juridica inauguralis de Legatis paenae swan, relict t,,
ellasu tke. eruditorum examini fubmittit a. IFIZEUELIS.
Bat. aped Vid. M. Ciffveer. 18o8.
nder de onderwerpen , welker behandeling in het
O meinsch Regt vooral door rijkheid uitmunt , behoort
vooral dat betrekkelijk de Uiterite Willen en tile derzelver
zondem deeien, zoodat aan de Legaten in het afgemeen afleea
drie voile boeken van de Pandekten gewijd zijn, zonder over
de bijzondere titels, welke sneer bepaald over deze of gene
foort van Legaten handelen, te fpreken. Uit dit mime veld
heeft de Heer mERicus , op raad, gelijk hij in de Voorrede
zegt, vas onzen voortreffelijken B/LDERDIJK zijn onderwerja
gekozen ; en inderdaad verdienden de Legaten, welke door
den testateur den erfgenaain opgelegd warden, oat hem bij
het verzuim van deze of gene wilsbepaling , in het testament
gemaakt, te itraffen, waarover de,jeugdige Schrijver handek,
ten voile di; opzettelijk onderzoek , gelijk de wijze van behandeling der vlijt en belezenheid des Sehrijvers tot eere itrekt.
Ben kart overzigt van den inhoud ftrekke diarvan ten be..
wijze.
Her osiderwerg is dan in vies floofddekiDen vadeeld , eu wet
toe.
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zoodanig, dat het geheel voegzaam als eene oerdeelkundige
Gefchiedenis van het Romeinsch Regt te dezen aanzien, zoowel als van de voornaamfte verfchiliende gevoelens van latere
Regtsgeleerden daaromtrent, kan befchouwd worden;
dit uit den inhoud der bijzondere Hooldflukken blijken kan.
Het eerfte Hoofdllek bevat eenige algemeene aenmerkingen
over de zoo even genoemde Legaten,ontwikkelt derzelver acrd
on natuur toont het onderfeheid aan tusfcben deze Legaten
en de voarwaardelijke makingen heldert de verfchiliendewetten
op, welke tot dit onderwerp betrekking hebben, en onderzoekt
eindelijk de gewigtigfie zwarigheden , welke tegen de leer,
door den Schrijver aangenomen , gewoonlijk wordeu bijgebragt.
Het tweede Hoofdfiuk behandelt de vrang: wet te dezen
aanzien vCiOr JUSTINIANUS regtens geweest zjj; onderzoekt te
lien einde , wanneer en door wien deze wijze van legateren
bet eerst verboden zij; geeft de oorzaak en aanleidingen tot
stir verbod op ; -fleet vooral opzettelijk flit bij de oorzaak,
Welke THEOPHILUS daarvoor opgeeft; en onderzoekt eindelijk,
in hoe verre dit verbod op gelijkfoortige gevallen is toege.
past.
Het derde Hoofdfiuk handelt over de verfchillende gevoelens der beroundfte Regtsgeleerden ten aanzien van dit anderwerp , toetst en wederlegt het gevoelen door BIJINKEASHOEK
vocergedragen, en wont eindelijk de overeenkomst van het gevoelen des Schrijvers met dat van den grooten CUJACIUS aan,
Wiens gevoelen, ten forte, met dat van andere , zoowel vroegere als latere regtsgeleerde Schrijvers, vergeleken words.
Eindelijk Inn/deft het vierde Hoofdfluk over de vastaellingen van 3USTINIANUS te dezen aanzien, aantoonende dat wet.kelijk door dezen Keizer het vroegere Regt veranderd is; van
welke verandering vervolgens de aanleiding en gegrondheid
onderzocht words; terwiil eindelijk het geheel befheten words
;net eenige annmerkingen over de ongegrondheid der bedsping , welke zich fommige latere Schrijvers tegen de verzamelaars van het Romeinsch Regt onder JUSTIMANUS veroorioofd hebben.
Wij herhalen het , deze Verhandeling draagt vele bewijzen
van oordeel, vlijt en belezenheid; terwijl ook de losfe hijgevoegcle Stellingen zich van het gewone gros voordeelig onder
feheiden.
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Gedichten van IL VAN LOGHEM , JUNIOR. Ifle Deel. 7'e iftn-,
Iles a'am , bij P. J. Uylenbroelt.' 1808. In gr. 8vo.125 Bladz.
is, waarlijk, geene aangensme taak, dichtftnkken te
FI etbeoordeelen,
wanneer men met den Maker van dezelve

ganfchelijk onhekend is, en niec weet, of die dichatukken de
eesite bloefems .zijn van een ontkiemend genie, dan wel de
vokiragene vruchten van eenen reeds gevormden geest. , Men
loops dan ligtelijk gevaar, om den Schrijver te zacht `of te
fireng te beoordeelen, hem wezenlijk te grieven en zijne eerzucht uit te dooven, of hem boven verdienften te verheffen
en in den wan te brengen , dat hij een Meester in sips yak is,
for nadeel van hemzelven zoo wet als van de kunst.
Dit was juist het geval met Recenfent, toen hij de aangekondigde Gedichten had gelezen ,en tie pen ter hand nam,
zijn oordeel ter neder te fchrijven. Hij is met den Eleer VAN
LOGI-1RM JUNIOR ten eenemale onbekend, en had ook geene geIegenheid,, om eenige narigren omtrent denzelven te verkrijgen. Het kort en nederig Voorberigt deed Rec. denken, dat
le Dicaer nog zeer jong moest zijn. 'miners doer hij
zichze/e2rt voorkomen als iemand, die zoo goarne kerenwit ,
en Rec. herinnert zich ook niec, te voren eenig dichterlijk
voortbre e gfei tem den Hr. VAN LOGHRM JR. gelezen te hebben.
Doc!. veker (Ink, in dozen bundel voorkomende, fchijnt
weder niec onduidelijk te blijken, dat de Schrijver reeds aan
den middag van zijn leven is genaderd.
deze on 4ekerheiti nu moet de Recenfent een tweeledig
oortieei over fieze Gedichten vellen.
Is de se!ir;ive.r nog jong, zijn deze Gedichten eergelingen
Van een aan;:omenci genre, dan zijn zij, inderdaad, voortreffeliik, dan verdient de Dichrer alien lof, alle aanmoediging
miet nlleen, mar dan laac zich ook met grond van hem voorfpeDen, dat hij, zoo hij vender voortgaat in het beoefenen der
edelfte alter kuniten en de Hemel hem in het leven fpaart,
eens eene luisterrijke plaats op den Nederlandfchen Zangberg
Zal bekleeden.
Is de Schrijver echter reeds tot den mannelijken leeftijd
gevorderd , heeft hij reeds lang de poezij beoefent, dan
zou bet oordeel -.Tan Roe. dit zijn,
De Gedichten van den flier VAN LOGHEM JR. zijn in het gebeet niec verwerpe;ijk. 7.ii zijn v A van goede denkbeelden,
gezon de hegrippen c,. eeeCel %our deugd en godsdienst.
De Man van fmnak I?Rn ;.I2zolve met een doorgaand genoegen
de Vriend der deugd met nut en flichting lezen. Zij onderfeheiden zi,,n van vele, dage!;;ks uitkomende, rijmerijen op
eene eerveue wijze. Zij kondigen eenen Man aan, die in
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tut om een zeer goed vers te taken, wiens hart en hoofd
beide wdl geffeld zijn, die zaken voordraagt en zich niet in
brommende woordenpraal verliest , noch aan ijdele fnoeverij
overgeeft.
De Gedichten van den Heer VAN LOGHEM JR. zijn in het gekeel niet verwerpelijk : maar ook geene meesterflukken. Hij
mag onder de Nederlandfche Dichters van den eeriten rang
niet gerekend worden. Die fcheppende verbeelding, die onwederflaanbare kractt, dat gloeijend vuur,, dat hoog, vettevet: dichterlijk gevoel , die goddelijke zalving, waardoor de
echte Dichter weet te treffen, te fchokken, te verrukken, alles te bezielen en alles in zijne vaart mede te voeren, —• die
zachte, ceedere, hartelijke won, die natuurlijke hevalligheid
en die kuntlelooze eenvoudigheid, dat wegflepende in mat,
rijm en woordvoeging, die fchoone beelden en wendingen,
die edele zwier en fmeltende vloeibaarheid, die itreelende hairmonie , en dat zekere, niet te befchrijven, zoete, dat het werktnigelijke der verzen allddn kan opleveren en wel eens de
mutijk der podzij genoemd is, dat ons zelfs in eene vreemde,
voor, ons onverflaanbare, taal roert, waarin de oude Griekeii
en Romeinen zoo ver gevorderd waren, waarin onze VONDEL,
NOM , DE DECKER, POOT en SMITS zoo zeer uitblonken, wearmede. onder de Duitfchers ,scHILLEa zoo betooverend werkte, en dat eenige van ooze thans levende Dichters zoo wel
kennen dat alles words bij den Heer VAN LOGHEM ja. niet
gevanden ; van dat sites beak hij ten minfte niet zoo veel ,
Lis een Dichter van den eertten rang bezitcen mom
Of hij geen' aanleg cot dit alles heeft; of hij, op den duur,
zich niet hooger zou kunnen verheffeu, niet ftreelender en bevalliger dichten, kan Recenfent niet beflisfen. Zgo hij jong
is en ons eerftelingen , leverr, zeer waarfchijnlijk; zoo hij van
eenigzins gevorderden ouderdom is, hoogst bezwaarlijk.
De Heer VAN LOGHEM zal Recenfent in de onzekerheid,
waarin hij omtrent hem verkeerde, dit oordeel voorzeker niet
ten, kwade duiden. In alien gevalle, moet de Schrijver zich
daarmede troosten, dat het ieder flier gegund is, den hoogfien
top van PINDUS te bereiken ; dat de Dichter, fchoon hij zich
llechts even boven het middelmacige verheft, oak verdienflen
kan hebben; dat de 1-fr. VAN LOGHEM dezelve, :mar het oordeel van- Rec., wezenlijk heeft, en dat zijne Gedichten wel
waardig zijn het daglicht te zien; dat er vele menfchen gevonden worden, die wel van verzen houden, doch voor dat hooge
en roerende niet berekend zijn , en dat zijn arbeid om deszelfs zedelijke ftrekking vooral, lof verdient , en, zonder
fel , aan velen eene aangeuame en nuttige leftuur zal verfchaffen.
Ter bevestiging van ons oordeel over de waatde van deze
Gedichten , zullen wij een enkel vers uit dezen bundel afzonderM
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detlijk beoordeelen. bij kiezen hiertoe het dichtftuk: ititri
Standvastigheid. Is dit onderwerp no zoo behandeld, sit eert
Meester in de kunst het behandelen zattele? Het heeft wel
onderfcheidene goede gedachten en fchoone regels,-maar het
veel re Tang gerekt. De Dichter
is Ott krtaehtig genoeg
valt te veel in detail, en er komen zaken in voor, die eigenlijk.tot het onderwerp niet behooren. Zoo worth bij de voor
beelden, door den Dichter aangehaald , hoe seer ook wel gekozen, te veel aan de itandvastigheid toegefchreven. Bet
we! waar r JEWS, SOCRATES, LUTHER, DE RUITER etIZ. waxen ,ftanchrestig, en, zonder lit te zijn, zouden zij niet gedean hebben hevgeoe zij deden. Maar hebben zij dat elite
silken verrigt door de ftandvastigheid? Heeft sorrEet b. v.
Europa verbansd, bet woest geweld van den vijand beteugeld,
's Lands koopvaardij gefehraagd, Daze viag op 's vijand Mitt
geplant en Nederland gered elms door de itarnivastigheid*
Kwast bier dart geene krljgskunst , geen heldettinoed, geent
tegenwoordigheitt van geestrnede in santnerking? De Itandvastigfie, onwrikbaarite Man, een somata% b. v., zoo tech de
daden van eeneu DE RVITER Met kunnen verrigt hebben. Et
wordt, derhalve,meer elan fiandveStigheid gevorderd out eett
DE RVITER te wezen. Intosfcben bezingt de Dichter, in eel lied.
224I de Standvastigbeid l alle de deagden on hoetienigheden, dit
een' groot Man cigen zijn. Hierdoor worth het diehtfluit
twek , en valt te veel in het algemeene. Zoo de HI** VAN
LoGnest b. v. de Vaderhattlitaefde bezongen had, zoo hij dezelfde regels, ten aanzien van on RUITER, hebben kunnen beMen. Zoo handelt de ware kunftettaar niet. Wanneer hij
een' groot Man bezingt, fpreekt hij sevens over de flandvastigheid; dock wanneer hij alleen de ftandvastigbeid bezingt,
fleept Mj niet elle dengden en hoedanigheden van een' groot
Man nyede in het vers. Op zulk eene wijze moet een dickfink wel Tang en gerekt warden , en, tit ftede van te roeren
en' weg te tiepen, ens koel Wen en verveling verwekken.
Oa !comes in dit ftuk regels voor, die niet meet, dan proeit
zijn. Ten bewijze ftrekke het volgende couplet:
„ ja , eerlte Christnen, die uw' Heer
Volftandig volgdet in zijn leer;
Die edle waarheid hebt geftaafd,
Waarvoor ge uw rust, uw leven gaaft;
Im faltering, op 't moordfchavot,
Getroost, gelaten in uw lot:
Gij blijft bij den nakomeling
In zegening I"
Mtn
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Men ziet bier tevens nit, dat de verlificatie niet zeer vloefjend is; terwiji de versmaat, hoe zeer voor een kort, geCpierd
gedicht niet ongefchikt , ten uiterfle vermoeijend wordt ia
een fluk van 344 regels.
De Dichter heeft meermalen het gebrek, dat hij te veel nit
zijn onderwerp wil putten.
In het Dichtfluk : De Hut en het Palcis, worden aan beide,
inzonderheid aan het paleis, eigenfchappen toegefchreven, die
er op zichzelve niet aan verknocht zijn.
Dit geheele fluk moest van zelfs door bet contrast werken,
hetwelk zulke natuurlijke , znike eigenaardige verwen opievert , dat bet geene rijkheid is , nuar veeleerarmoede verraadt, het tafereel met vreemde, bonte kleuren op te fchikken. Te zeggen , dat in het paleis de huwelijksknoep al te
vaak door vuig belang geweven? wordt, is zeer wel: maar te
declameren, fiat men daar aan de natuur offert, als redelooze
dieren , en de huwelijkstrouw fchendt;dat een hulpelocis kro&st,
niet nit den echt gefproten, door 't koude vaderhart? medoogenloos verflooten wordt; dat de bloem (zoo de huwelijksliam er nog eene enkeie g eeft) als onkruid opgroeic, enz, enz.
dit is het werk niet van een' Mecster het fcboone onderwerp heeft zulke te ver gedrevene en onware fchilderingeu
niet noodig. Op her ver y : Ilij de Wieg van een Kind , zoudett
wij foortgelijke aanmerkingen kunnen maken; doeh wij awijgen van andere flukken. Oolc onthoucien wij ons , den Dichter over enkele woorden en uitdrukkingen, het menigvuldig
gebruiken van zekere, geliefkoosde, beelden te gispen. Wij
raden alieenlijk den Hr. VAN noonem aan, om, bij de uitgave
van een volgend Decl, meer moeite aan de befehaving zijner
verzen te befleden.
D.-!kleinfle verzen dezen bundel,en dsaronder De Schepper

in de Aratuur,, Het Genot des Levers, Lentezang, Nederightid

enz. Ilebben ons wel het meest benaagd. Onder de meer
gebreide flukken verdienen Gods Grootheid, Ades verandert ,
Dc Gedachten , Bet Oor en De Slavenhandel onderfcheiding.
Uit her Iaatile Gedicht geven wij tot eene proeve de beide
laatfie Coupleccen:
En deze flavernij, die duizend rampen teelde,
Heeft ze eenig waar gelait voor zoo veel leeds gewrocht?
Zij Levert flocks genot voor doemenswaarde weelde:
Burbanrt uw
wordy door hun? zweet gekocht.
De kuflii worde
oin gear en finaak geprezen,
En 't zacht en warm katoen moge ons dan nuttig wezen:
Helaas I zij zijn voor ons tot zulk een' prijs te duurl
Elk boontje kosc een' traan can odjn? natuurgenooten?
Bij elke viol:, veedigt ? worth flavenbloed vergoten:

Aus, els ge uw fchurea vult, is VcIaeunis vas (der) natuur.
11w
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Uw Item, o WILBERF ORCE ! dondre in der Volken cored,
Meal', gruwlijk als het is, der droeve haven lot,
Ja , doe, van pool tot pool, die dierbre waarheid hooren
„ De menfchen zijn gelijk , hun aller Vader God!" (4)
o, Mogt zij luid tot u, mijn Landgenooten I fpreken ,
Ear Bato's naneef, 't eerst, die bange kluisters breken;
Wierd hij door u verfcheurd, die Wreede flavenband:
De menschheid zoude u dan het puik ? der Volken noemen ;
Met zalig zelfsgevoel mogt dan uw burger roemen
Op zijn' geboortegrond, op u, mijn Vaderland I "
(*) Voor: „ hun aller Vader is God." Dit is moet, doch kan,
taalkundig, bier niet gemist worden.

De Doodgraver , door C. F. Vrijheer von BILDERBECK. 111de
Deed. Naar den tweeden druk alt het Hoogduitsch. Leeuwarden, bij de Wed. J. P. de Boy. 18°8. in gr. Silo.
187 Bd.
Over den inhoud dezes Werks last zich de Schrijver ze/f nu duo
uir: „ de levensloop van een mensch , die, met een edel
• hart, met een gezond verftadd en met den ultmuntendften
• natuurlijken aanleg begaafd , zoo verre afdwaalde en zoo
„ diep vallen moest , om eindelijk tot eene late erkentenis van
zijne ware be/lemming to kunnen geraken." Wij lieten den
held der gefchiedenis bij het /lot des tweeden Deets in de gevangenis en de banden van affchuwelijke booswichten ; wij
konden niet gisfen, wat er verder van hem worden zou. Nu
wordt hij dan verlost , en wel op levensgevaar , door een
meisje , dat hem reeds niet onverfchillig was : nog is zijne
rol niet Uitgefpeeld ; ,hij raakt met haar onder roovers, wordt
xoover, en weldra bet hoofd de bende. Echter ontdoet hij
zich vrij fpoedig van dit handwerk, en leeft met zijne Maria
verborgen; dan hij worth door een' zijner vorige makkers ontdekt , en raakt nu in verbindtenis met zeker eedgefpan , in drie
klasfen verdeeld, waarvan de derde alleen bet gewone banditen - handwerk werd opgelegd. Ook bier was hij fpoedig
een der opperlten. Als zoodanig dan nu kan hij goed doen,
kwaad verbinderen. Hoe hij dit dan ook deed, hoe hij bier
als in eene leerfchool was, die hem to regt bragt , hoe zijne
Maria Merf , hij zijnen zoon , bij eene vroegere beminde ,
vond, eindelijk ook de moeder zelve volkomen onfchuldig ,
vol liefde en trouw, en dan nu genoegelijke dagea beleeft
dit alles enz. berigt ons dit derde en laatfte Deel van dit Werk,
op 't welk wij alsnog de bij onze vorige aankondiging gemaakto
asnmerking toepasfelijk vincien, doch waarointreur wij echoer
geen.
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geenszins twijfelen, of dit vervolg en clot zal bij hen, wiett
tie lezing der vorige Deeien genoegen gaf, bijval vinden.
Ziet hier eene enkele bladzijde, die van het duel des gefchrifts eene vril naauwkeurige inlichting zal geven. „ Hij,
,, die geen moods genoeg, geene zielsflerkte bezit, om zichzeiven de firengfle regter to zijn, die in het toetfen en be,3
oordeelen overal flechts gevoelen wil, overal poogr re fchij„ nen, en nimmer wezenliik to zijn: die eigenzinnigheid met
overtuiging, eergierigheid met eerzucht, de edelfte neigin17
„ gen van een warm hart met de woeste opwaingen van het
s, verhito bloed moedwillig verwisfelt; zat eindelijk, even ats
,, Waldman (de held des verhaais) van onbeduidende misflap.
„ pen tut grove dwaasheden, en van grove dwaasheden
„ hoe zeer dit laattle ook bij onzen Zonderling, dank zij zij„ nen befehermengel bet geval niet is gewcest, — tot nog
„ grovere miscinden overflann.— Magik mij hier van eene ge,, lijkenis bedienen?
Een fneeuwbal, zoo klein en onbe„ duidend , dat de eenzame wandelaar hem onwetend ban vet„ treden, wordt door den wind van den top der Aipen mar
„ beneden gewnsid: eerst rolt hij langzaam nederwaarts, dock
• allengs wentelt hij met meer kracbts naar de diepte; bij
„ iedere wenteling neemt hij in grootte toe -- reeds is hij
„ tot eenen ontzaggelijben klomp nangegroeid, die al rasfcher
„ en rasfcher raar beneden dondert
nog eene bleine
fchenruimte, en de vreedzame hutten der dalbewoners ver„ dwijnen onder dezen colosfus — doch eene hooge rots, met
• duizendjarige eiken gekroond, biedt hem het hoofd
„ hij ftaat!” enz.

Het Ontzet der Stad Leiden , Gefebiedkundig Tafereel , in drie
Bedrijven, door M. WESTERMAN. Te linifierdan bij H. Molenijzer. rtio8. In 8vo. 90 Bl.
kende den Heer
eenige zeer wel
R ecenfent
geflangde Diehtfiukken ; doch re meer grieft het hem
WESTERMAN nit

daarom, dat een man van bekende verdienften , wiens bij de
Mantfchappij van franije Kunflen en Wetenichappen bekroonde Verhandeling over het Tooneel ons bovendien van hem
ook in dezen een zuiverder fmnak met grond doer verwachten , evenwel het zijne toebrengt tot de volkomene verbastering van bet Tooneel. Of verdient bet wel iet anders ge.
noemd re worclen. wanneer men medewerkt otn de meesterflukken onzer Treur- en liliilpel-dichters van lieverlede
to doen vervangen door die ellendige misgeboorten onzer dagen, aim welke men de namen van Drames, Melodrames,
Tafereelen enz. gegeven heart, re doen vezvappb? Of is
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er geen regtmatige, grand van vreeze, dat het publiek, eenx
maal aan dat bont gewoel van gevechten, vertooningen ett
coups de theatre gewoon , langzatnerhand het Treurfpei
en het echte Blijfpel vervelend zal vinden? Waarlijk, de
fieer WESTERMAN (want van hem vorderen wij, wat wij bit
bet fchrijvend gepeupel, over het hoofs zien) moest zich;elven en zijnen nancl te hoog fchatten am zelfs een
oogenblik aan dezen Marionetten-geest der tijden toe te geyen, die eene onafgebrokene voorftelling en afwisfuling yore,
dert van marfchen, Manoeuvres , troMmeis en trompetgefchalp
klokgeklep, gebalder des gefchuts , nutskettenvuur , wapenkletteren , woesten .firijd , moord , brand , fulfervlammen ,
vronwenroof, tweegevechten , ja van geheele legers en vloem
zelven ; waarmede dan ook dit fink eigeenardig
moest geiloffeerd zijn.
Wil men volftrekt deze Tort van flukken hij ons invoeren, ge.
lip*. de Schrijver in zijn kort Voorberigt zegt, wel nu, dat
dan den goeden fwaak bederve, en het ware Tooneel aan de
toejuichingen van bet gemeen opoffere ,rnaar dat ten rninfle dart
geen Dichter den tempel van Melpomene en Thalia ontheilige !
men heeft immers bezoIdigde fchrijvertjes genoeg , en ,
waiweer men toch met het Tooneel, tot fchande Dozer eeuw
One finantieele fpeculatie mogt bedoelen, hehhen deze fleeren nog het voordeel, dat zij geedkoop werken ; maar dat
een WESTERMAN zich en zijnen tijd voor de Galerij opufferet
dit molten, dit kunnen wij niet vergeven.
Dit meenden wij over de foort , waartoe dit Tooneelftuk
behoort, te moeten laten voorafgaan ; doch wanneer men
nu vraagt, war wij van her fink zelve denken, dan moeten
wij zeggen, hetzelve, onafhankelijk van het reeds gezegele,
met genoegen gelezen te hebben ; er zijn waarlijk treffende
tooneelen en bet bevreemdt ons geenszins, dat de on,
ophoudelijke vertooning zu/k een beftendigen toeloop heefle
Dan joist daarom itel/en wij ons zoo iterk partij. floe zge.
ter vergif, hoe gevaarlijker.

A LGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,
Elpizon. Of over nine Toortduring in den dood. Ijie
Deel. Uit het Hoogduitsch vrij vertaald , near de
derde Uitgave. Te Zaandam, bij H. van Men. i8o3.
In gr. Bro. 438 131,
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n .r oortreffelijk boek. 't lietreft eene der gewigtiglte voorwerpen der menfchelijke wetenfchap ,
waaromtrent elk nadenkend mcnsch zoo gaarne onderrigt en opheldering ontvangt ; onze voortduring namelijk in en na den dood. 't Geheele werk zal nit
drie Deelen bettaan , waarvan alleen de twee eerlte
eene vrije vertaling behelzen zullen van een Hoop
duitsch werk , onder denzeliden titel , zonder bikevoegden naam des Schrijvers, in 't Licht verfchenen ,
waarvan de Eerw. c. siNT g rvis , Confiitoriaalraad
te Zerbst in Anhalt , in Duitschland door onderfcheidene uitgegevene Leerredenen en andere fchriften met
lof bekend , gezegd wordt Schrijver te zijn ; en wel
Haar de derde verbeterde uitzave. Het derde zal een
bijvoegfel behelzen van den Vertaler.
pit eerfte Deel legt die gronden open, welke men
fchijnbaar ter bevestiging kan aanvoeren voor deze
alierbelangrijkfte waarheid dat er een Leven na dit leven is, wanneer men namelijk de zaak befchouwt, zonder nog opzettelijk acht te geven op de troostvolle
leer van Gods alles regelende Voorzienigheid; terwijt
het tweede zal aantoonen , welke ongemeene fterkte
hieraan wordt bijgezet door de eerbiedige en geloovige erkentenis van God, als Schepper en Regeerder
van alles, wat beitaat en gebeurt , niet alleen met opzigt tot de zinnelijke of natuurlijke, maar ook In de
zedelijke of geestelijke wereld. In het derde heeft
men eene duidelijke ontwikkeling te wachten van de
voornaamfte plaatfen uit de H. Schriften
en wet
;ATT. 1809. NO. 5.
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bijzonder des N. Verbonds 9 welke hierop betrekking
bebben.
Alles is ingekleed in den vorin eener gefchiedenis,
om zoo den 1eeslust op te wekken , de nienwsgierigheid gaande te houden, en dus het aangenarne met het
nuttige te vereenigen. Zie bier korteiijk den zakelijken
inhoud van het .eerfte Deel , met weglating der bijgevoegde verdichting : Twee ftellingen worden vooraf
aangenomen en overtuigend bewezen, waarvan de eerfle
deze is: het ganfchebegrip 't welk ik mij van een menschtnoet makers , is geheel niet enkel in het denkbeeld opgefloten , 't welk ik mij van een ligchaam heb te vormen ; de
tweede: het is niet volfirekt neodzakelijk, dat ik verga,
wanneer mijn ligchaam vergaat ; maar het is mogelijk ,
dat ik in den dood zal voortduren. Daarop volgen
acht bewijzen , waarop men mag aannemen , dat dit
waarlijk zoo is. Het eerfle bewijs komt hierop neder
Er is geen menfchelijk lijden in dit Leven te duchten,
waartegen men niet eenigen troost kan vinden ; hoe
zou er dus tegen bet zwaarfte zielelijden , tegen de
gedachte :ran den dood , geene de allergeringfte vertroosting voorhanden zijn ? , Niets echter is in ftaat, om mij
desaangaande gerust te ftellen , dan de gedachte :
kef in den dood voort. Het tweede is ontleend van 't
Iterk verlangen, welk wij hiernaar,, als de heerlijkfte en
beugelijkfte zaak, hebben; een verlangen, dat te gelijk
met de rede in ons ontwaakt , en dus wezenlijk eene
ingefehapene neiging aanduidt, die niet kan onvoldaan
blijven. Het derde van de blijkbare beftemming van
den mensch tot de hoogstmogelijke gelukzaligheid ,
welke deze wereldfler oplevert , waartegen de verwachting van aanftaande vernietiging een onverwinnelijken binderpaal zou blijven. Het vierde van onzen geheelen aanleg , die veel te groot , en van onze vermogens, die
te veelvuldig , en onder ane fchepfelen op de wereld
bet onevenredigst ingerigt zijn , wanneer dit korte leven onze geheele beftemming uitmaakt. Het vijfde van
de onverzadelijke begeerte, die zich met dien heerlijken
aanleg en die voortreffelijke vermogens vereenigt , om
dezelve nog heerlijker te ontwikkeleu , begeerte naar
volkomenheid; waaruit of moet volgen, dat de mensch
beftemd is, om het meest verwarde en tegenttrijdigfte slier wezens te zijn, of dat hij in den dood voortduurt.
Het

ELPIZON.

175
Bet zesde van onze verpligting tot volmaakte deugd ,
waaraan nieinand , zonder hoop op een toekomend leven , in alle gevallen , zal kunnen beantwoorden. Het
zevende van de noodzakelijkheid der uitoefening van
regtvaardigheid in de zedclijke wereld, die evenwel in
dit Leven nog niet volkomen gehandbaafd wordt. Het
achtfie , eindelijk , is vervat in deze {telling: de mensch is
het laatfte doeleinde der geheele zinnelijke wereld: en,
daar hij dit is , kan hij ook Beene vernietiging te vreezen hebben , al moest hij door duizend dooden gaan."
Alle redeneringen zijn niet even bondig. Men moet
dezelven ook alleen naar 't doel des Schrijvers beoordeelen , als flrekkende tot voorbereiding van andere
ilerkere en alzoo meer overtuigende bewijzen , die wij,
in de volgende Deelen, met groot verlangen te getnoet
zien. Sommigen evenwel hadden wij, naar het plan,
dat zich de Schrijver had voorgeneld , bier niet zoo
Verwacht , maar veeleer in het tweede Deel ; vooral
de twee laatften. Het gebeurt niet zelden, dat men,
al te veel onderfcheidene bewijzen voor eene
koosde !telling willende te berde brengen , meer verliest van de waarde, dan men door 't getal fchijnt te
winnen.

Proeren van Christehjke Codsvereering , naar aanleiding
van eenige Godsdiengige Gezangen, door F. VAN TEUTEM , Leeraar bij .de Gemeente der RemonfirantschGerefortneerden te Utrecht. "'Maar , bij de Wed. J. vat
Terveen en Zoon. 1808- In gr. Bvo. 112
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ij moeten het prilzen, dat, in verfcheidene Ge.
ineenten van ons Vaderland, federt eenigen tijd
rneermalen Godsdienflige zamenkomften plaats hebben,
in welke men elkanderen theta door Godsdienftige Gezangen , waarbij dan ook wel door eenen Leeraar ge.
paste aanfpraken gevoegd worden, om aan zoodanige
Christclijke Zangoefeningen cene gepaste en nuttige
rigting te geven.
Van dezen aard waren ook de Godsdienstoefeningen ,
waarvan de Eerw. VAN TEUTB.A1 , in (lit gefchrift , ver.
flag doet , en wier gehecle inrigting hij daarbij gemeen maakt. Zij zijn gehouden in eenige zomerfche
WC"
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morgenflonden , bij welke gelegenheid de Leeraar nader
de proef wilde nemen van zoodanigen meer eigenlijkert
Eerdienst, waarmede hij, in overeenftemming van andere gcachte Godsdienstleeraars , voor eenige jaren geoordeeld had dat de gewone openbare Godsdienstoefeningen
der Proteflanten nu en dan voegelijk zonden kunnen
afgewisfeld worden. Men vergelijke de Verhandelingen
van de Heereu J. VAN GEUNS, G. J. VAN RIJSWIJK, Jo
BROUWER en P. VAN TEUTEM, uitgegeven 1797. Vooraf
gnat eene Verhandeling, of wel, zoo Os de Schrijver
zich zediglijk gelieft uit te drukken, Lets over het belang en den behagelijken invloed der openbare Godsvereering , naar aanleiding van Pf. LXXXIV: Daarop volgt de befchrijving van zoodanigen eerdienst ,
waarin de vergaderde Gemeente , nu Bens geheel, en
dan weder bij onderfcheidene koren , deel neemt, na•
dat dezelve telkens door den Leeraar gepast toegefproken en opgewekt is. Wij roemen het loffelijk doel van
den Leeraar met de invoering van deze waarlijk edele,
en eerbied en liefde voor Godsdienst en Christendom
wekkende inrigting, en met de genteenmaking van de
wijze , waarop dezelve door hem is uirgevoerd. Wij
,even alleen in bedenking, of de aanfpraken en gebeden
Met over 't reheel te kunflig en wijsgeerig, en daardoor
minder gefelnkt zijn , om de harten behoorlijk te roeTen , en in eene gemengde vergaderiug van toehoortiers , waariu alien geenszins kunnen gerekend worden
op denzelfden trap van befchaving te ftaan , warm
Godsdienstgevoel op te wekken en als over te
'torten.

De verpligting der Christene7, om zulken, die over het
verlies van hunne Echtgenooten,Nabellaanden en Prrien.
den treuren , te vertroosten, en de gronden, welke het
Evang,lie daartoe oplevert ; voorgelleld in eene Leerrede
o'er r Thesf. Ih 18, door H. W. LE SAGE TEN BROP.K,
Predikant to Haamfiede. Te Rotterdam, bij J. Pols.
1808. In gr. 8vo.
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it den titel verneemt men niet alleen de gelegettheid , bij welke deze Leerrede uitgefproken is ,
iiaar ook
wat er den hoofdinhoud van uitmaakt.
Daar.
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Daaron-itrent doet de Eerw. TEN B,ROEK nader verflag
hi de Voorrcde van 8 bladz. zware flag, welke den
jongen Predikant, na flechts weinig meer dan een-entwintig maanden met zijne , in den bloei ha.ars 'evens , aan hem ontrukte Gade in den echt vereenigd
geweest re ziin, heelt getroffen , wekte bij hem den
onwe.'eritaanliken drang , om de ee.rfte Leerrede, welke hij , na dit ongeval, voor zijne Gemeente Meld ,
aan hare gedachtenis in diervoege toe te wijdendat
hij deze gelegenheid waarnam, om de troostgronlien ,
die er in 't Evangelic tiggen voor Christenen , die
over het verlies van hunne echtgenooten , nabeilaanden en vricnden treuren , en de verpli ating, die alle
Christenen hebben , om zulken daarmede
b te vcrtroosten , opzetteiiik- te behandelen. En met zoodanig
oogmerk is ook deze Leerrede , al kort daarna, door
hem in 't Licht gegeven ; niet zoo zeer , om daardoor iets nieuws voor den dag te brengen , maar alleenlijk ter wreering der nagedachtenis van deze zijne Echtgenoote. Hij erkent dus openhartig , dat deze Leerrede flechts eene herinnering bevat van ' t geen
reeds meermaten gezegd is , eene aanwijeing van gewigtige Evangeliewaarlieden , en van het troostrijke
daarvan your den bcdroefden , eene beknopte aanleiding tot verder nadenken eene eerfte verzachting voor
de wooden der ziel , um ze tot de volkomener genezing te bereiden. Ook noemt hij eenige der baste
Schrijvers over dit onderwerp, bij welken men , hier.
over meer begeerende te lezen, kan te regt raken.
Uic dit oogpunt deze Kerkelijke Redevoering befchouwende prijzen wij dezelve gaarne ter lezing
aan , niet flechts van hun, die in de vereering van 's Mans
Echtgenoote min of meer belang itellen, maar ook van
anderen , die over dit onderwerp iets ftichtelijks, met
gezond oordeel en godsdienftig gevoel bijeengebragt,
verlangen te lezen.

N3
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Leerrede ter aanprijzing der Koepok-inenting , door Fr. J.
MATTHES, Leeraar der Evangel. Lutherfcho Gemeente
to Groningen. Te Groningen, bij W. Wouters. 13..8.
In gr. 8vo.
e Leeraar , die op den Christelijken leeriloel onderwerpen behandelt, welke in geene regtilreekfche
betrekking ltaan tot bet bepaalde oogmerk der Evangelieprediking, maar ter aanprijzing van zekere uitvindingen ftrekken , met de nitwendige welvaart zijner toehoorders naauw verbonden , behoort een gevaar te vermijden, waarvoor hij bij de behandeling van echt-Christelijke onderwerpen niet blootftaat. Hij moet namelijk
zorg dragen , dat de ontwikkeling van zijn onderwerp
Christelijk zij, op den Christelijken leerftoel pasfe. Hij ,
derhalve , die de Koepok-inenting op den Kanfel aanprilst, behoort al het geneeskundige te vermijden, waartoe het onderwerp van zelfs aanleiding geeft, en hetzelve eeniglijk nit een godsdienftig oogpunt to befchouwen. Hij behoort het onichadelijke heilzame van dit
middel aan te dringen ; maar met geene eigenlijk geneeskundige bewijzen. Soortgelijke bewijzen loch pasfen
Ilia in den mond van eenen Christelijken Leeraar, en
zijn voor het gros der toehoorders ongefchikt. De bewijzen, door hen gebezigd moeteu derhalve van een
godsdienftigen aard zijn, uit het hart en het leven afgeleid welke ook voor den eenvoudigften duidelijkheid
genoeg bezitten. Schrandere Kerkleeraars , die hunne pen
hebben geleend aan de bevordering der Koepok-inonting ,
liebben het noodzakelijke van doze juiste fcheiding der
zaken ook gevoeld , en liever vele duchtige geneeskundige
bewijzen voor de nuttigheid dier uitvinding willen achterwege laten, dan door eene vereeniging van het ongelijklbortige hunne Leerredenen ontfieren. Het is deze reden , welke den Kerkleeraar SPANNUTH, to Helmfleidt,
-v6eir de uitgave van zijne voortreffelijke en ftichtelijke
Leerrede : ueber die Schutzblattern ,bewoog,om zich met
den Genecskundige RENTER te vereenigen , ten elude door
deze vereende pogingen iets volledigs re leveren, waarbij ech ter her een van her ander zorgvu/dig is afgefcheiden.
De eerwaarde MATTHES /evert in de voor ons liggende Leerrede eene aanprijzing der Koepok-ineating , naar
aan-
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tanleiding y am de genezing der tien Melaatfchen door Jezus, Lukas XVII: 11-19. Na eene zaakrijke
ring van het tekstverhaal, vergelijkt de Eerw. Schrij.
ver het ongeloof , 't3welk vele ongelukkigen jegens
de magt van den Zaligmaker ter genezing van ziekten
voedden , met het gebrek aan vertrouwen , waarmede
velen in onze dagen de Koepok-inenting befchouwen ,
en laat eene ontwikkeling dezer drie ftellingen hierop
volgen: i°.) Het verfchil en de overeenkomst tusfchen
de Melaatschheid en de Kinderziekte, om te toonen , dat
de laatfle noodlottiger en gevaarlijker zij, dan de eerAanprijzing van de voortreffelijkheid der Kbefte.
pok-inenting; en gQ .) Aanfporing 'tot dankbaarheid jegens Gods Voorzienigheid voor, en nuttige aanwending
van dit middel.— In de ontvouwing dezer bijzonderheden
Iieeft de Eerw. MATTHES het bovengemeld gevaar, van
namelijk het godsdienftige en geneeskundige met elkander
re vermengen , over 't geheel vrij wel vermijd, en zich voorriamelijk bepaald bij de bewijzen voor de Koepok-inenting ,
rut het hart en het leven genomen. Maar , behalve dat
wij de waarheid der eerfte (telling zeer in twijfel trek.
ken, kunnen wij Beene reden vinden waarom dezelve
bier is ontwikkeld. Het tweede gedeelte behelst de
oplosfing van twee bedenkingen, door hevooroordeelden tegen de Koepok-inenting meestal geopperd; te weten , de bedenking , om , door het gebruik van dit middel, de kinderen moedwillig eene ziekte op den hals te
waarvan God hen tot dusverre goedgunffig heeft
verfchoond, en, om hierdoor eigendunkelijk in het werk
der Voorzienigheid te grijpen , en de gezondheid dus zelf
te benadeden. Offchoon dit gedeelte nog andere gewigtige bedenkingen onbeantwoord laat , zoo kan echter de
lof eener fierlijke bondigheid aan de oplosfing dezer twee
*warigheden niet worden ontzegd. —Het laatfte ftuk bevat eenige zeer algemeene opwekkingen ter aanwending
van de Koepok- hinting , en het geheel wordt beflo.
ten met eene zegenende toefpraak tot de ouders, die door
dit middel hunne kinderen voor de ziekte beveiligen, en
met eene ernilige , ja met eene harde — ons al te harde
vermaning aan de zulken , die dit verzuimen.
Gaarne vereenigen wij ons voor 't overige met den
wensch van den Eerw. MATTES dat ook deze Leerrede lets moge hijdragen ter bevordering der Kpepok-inept
ring in 011S Vaderland.
N4
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Rapport van het Koninklijk Ceneeskundig Genootichap te
Londen, over de Koepok-inenting; met een ilanhangfel,
enz. Tweede Druk. Te Rotterdam , bij J. Hendrikfen. In gr. 8vo. 3z Bl.
/''milerde menigvuldige gefehriften ten betooge van
het groote voordeel der Koepok-inenting behooren
de bier aangekondigde ftukken, door het werkzaam Rotterdam-nth Genootfchap ter bevordering van genoemde Inenting vertaald en uitgegeven. Rec. /weft zich nicermalen als Naar voorflander gekenmerkt , en wil op nieuws
cleze belangrijke bijdrage wt dezelve aan alien ter lezing
en overtuiging aanbevelen. Het doel , dat zich het Engelsch Koninklijk Genootfchap voorfielde , bepaalde zich
tot bet onderzoek naar den ftaat der Koepok-inenting in
het Engelsch Koningrijk, deszelfs meening en waarneming!' dienaangaande aan „den dag te leggen , alsmede
orntrent de bijgehragtef bewijzon ten voordeele dezer ontdekking, en de oorzaken , waardoor deze kunstbewerking tot hier toe vertraa0 is.— Daaruit zijn dan ook
zins gerustftellende en voldoenda-verzekeringen van de
groote waarde derzelve ingekamen. Bijzonder rekende
het Genootfchap zich verpligt, naauwkeurig te onderzoeken , weike gronden en bewijzen_de tegenftrevers dezer ontdekking konden te voorfchijn brengen. Zoo wet
door perfoneel onderzoek , als uit hunne gefchriften, trachtte men het gewigt der tegenwerpingen te bepaten , en beyond, dat niet eigene ondervindin gen , maar hooren zeggen
of vooronderflelde redeneringen, de gronden waren sop
welke de tegenfpraatt berust ; en wanneer de voorgewende daadzaken onderzocht werden, bleek bet, dat dezelve of kwalijk begrepen, of verkeerd voorgefleld waren , of
dat die gevallen onder de valfche Kinderziekte moesten
gerekend worden, Rec. gelooft , dat ook dit veilig op
onze Holiandfche tegenftrevers kan toegepast worden.
Dan waarom zou hij Beene volkomene hoop koesteren ,
dat de welmeenende pogingen , zoo van het Rotterdamsch
als van andere Genootichappen , en die van bijzondere
voorftauders, boven alle vooroordeelen en misleiding zullen
aegepralen; terwiji het hoog gezag des Konings die hope reeds aanvankelijk verwezenlijkt.
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Huiszittend Leven , bevattende eenige Menge0ofen over
afzonderlijke en, voorheen , weinig of niet bewerkteOnderwerpen, betrekkelijk tot de Letter-, Historic- en Oudheid-kunde van Nederland, door Mr. HENRIK VAN WIJN.
Ifte Deel , 5de Stuk. Te .elmfierdam, bij J. Allart.
i8o7. In gr. 8vo. rao Bladz.
an de vier eerfle Stukken dezes Werks werd , in
onze Letteroefeningen (*) , verflag gedaan door
eenen Recenfent , wiens opgevolgd overlijden oorzaak
is, dat het tegenwoordig Stuk zoo laat door ons wordt
aangekondigd. — De Heer VAN "NUN geeft het , blij.
kens den algemeenen thel , welke er voor de vijf Stukken to zamen is bijgevoegd, als het flot des eerjlen Deels
van ziln Huiszittend Leven, bet welk ons dus Itreelt met
de blijde vertvachting van de voortzetting dazes Werks,
naar welke gewis elk beminnaar der Nederlandfche Oudheid, en Letterkunde moest verlangen.. De inhoud van
dit Stuk beftaat, I. in een onmiddellijk vervoig op het
IVde Stuk nopens den Steen ran sINT PETRUS, behoord
hebbende tot de. Kerk van Egmond. II. 141, IV en V. in
Nalezingen en Aanmerkingen op de vier vorige Stukken,
elkander in orde volgende , en VI. in lets nopens een
Charter van a5 yunij 1359, betrekkelijk de belegering
der ftad Delft , door Hertog AELBRECHT VAN BEIJE•

V

REN.

In het IVde Stuk was eerie breede befchrijving gegeven van den voorgemelden Steen van SINT PETRUS. , vex-,
herd met eese afbeelding van denzelven , naar eene teekening, door eenen der Broederen des Heeren s, J. T.
TOME Heer der Egmonden, gemaakt in den jare 1799,
en door laatstgemelden aan den Heer VAN WIJN medegedeeld. Thans worth, order No. I., eene tweede afbeelding van denzelfden Steen gegeven, naar eene Tee.
kening , in den jare 1706 , door den beroemden Oudheidkundigen VAN ALKEMADE to Egmond gemaakt, en
aan den geleerden Schrijver gezonden door den, in het
voorleden jaar , overledenen Heer SALOIdON Boson to
Rot.
(*) Voor 1303 , bladz. 60a env., ett voor :3o$ , bladz.
env,
Ng
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Rotterdam, wiens oudheidkundige feint, oorfproukelijk
van de 1-leeren VAN ALKEMADE en VAN DER SCHELLING,
en waarvan men bet berigt van den Heer KLUIT, in
zijn Brief aan den Heer VAN WIJN , in het Ilde Stuk dezes Huiszittenden Levers, zien kan , nu de eigendom is
geworden van den zeer kundigen en Letterlievenden
Meer CORNELIS VAN VOLLENHOVEN JANSZOON wiens
Echtgenoote de eenige Dochter van voornoemden Heer
S. BOSCII is. — Voorts worden nu deze beide afbeel,
dingen , zoo wat den vorm van den Steen , als de Beeld"tenisfen en Letters op denzelven , betreft, niet flechts
met elkander, maar ook met den Steen zelf, federt door
den neer VAN WUN zelven gezien , vergeleken, en alles , nit die vergelijking , met 's Mans gewone naauwkeurigheid toegelicht.
Van de Nalezingen en Zanmerkingen, onder de Nominers II tot V voorkomende , laat zich geen doorloopend
verflag geven. Zij behelzen alien min of meer gewigtige bijdragen , tot het geen in de vorige Stukken was
gefchreven, en dienen tot deszeifs opheidering, bevestiging , uitbreiding , of verhetering. De voornaamften
beireffen een Ninny Testament, hetwelk weleer to Dokkum , in Friesland , bewaard werd , en met de eigen
hand van den BONIFACIUS gefchreven geweest zou
zijn , hetwelk met reden wordt in twijfel getrokken; —
the overzetting van het N. Testament in het Nederduitsch,
welke KAREL de Groote zou hebben laten vervaardigen ,
en een Duitsch N. Testament en Pfalmboek, welke ten
zijnen dienfte •zouden zijn gefchreven geweest; — wijders zijn nagelaten boekfchat; waarbij gewaagd had kunnen worden van den beroemden Codex ilrgenteus, of
het prachtig handfchrift van de Gotkifebe Vertaling der
IV Evangelien van Bisfchop ULPHILAS weleer een fierand van de Boelterij der Abdij Werden in Westfalen,
nu van die van Upfal in Zweden, bekend door de uitgave, welke eerst FR. JUNIUS , en daarna argieren, daarvan bezorgd hebben, en welk handfchrift , naar fotn,
niiger vermoeden, mede tot den Boekfchat van KAREL
den Grooten behoord zou hebben. — In eene andere
Nalezing wordt het waarfchijnlijk gemaakt , dat de
zoogenoemde Geefelaars , welke, omtrent de heift der
XlVde eeuwe, fchier geheel Europa, dock vooral Italie en
Dtfitsehiand, in rep en roer fteiden , zich ten zelfden
tijde, zuo al niet elders in de Neder?anden , ten minfte
ook
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ook te Zwolle , in Overijsfel , vertoond hebben. Hieromtrent merkt Recenfent aan dat men, in de Kerkelifke
Oudheden v4n Nederland, Vide D. bl. 567. van de Uitg.
in Fol., gemeld vindt, dat al vroeger, en wel reeds in den
jare rate. , zich een deel dezer Geefelaren, die ook in de
gefcluedenis der vorige eeuw,, bij herhaling , voorkomen , te Griethorn, in Overi7sfel, had nedergezet, en
die fireek allereerst bebouwd heeft. Voor het overige
werden , in het jaar 1349, ook naanderen en Braband ,
door deze dweepers , waarbij zich al wat flecht
voegde , geweldig ontrust , gelijk men zien kan
MEIJERUS , in
Flandr. L. XIII. p. 179. FR.
HARAEUS, in Anal/. Duc. Brab. 326. DIVAEUS,
Oppidi Lovan. L. IL p. 19, waartiit men, tot
bevestiging van des Heeren VAN wipes gevoelen, mag
opmaken , dat ook de naburige gewesten van hunne
dwaze buitenfporigheden en misdrijven niet geheel zullen zijn verfchoond gebleven. Doch zij fpeelden bier,
volgens HARAEUS flechts eene korte roi ; dewijl Pans
CLEMENS VI. zich van den wereldlijken arm hediende,
om van hun fpel een einde te maker. Volgens mErtett..
bragt de verfchrikkelijke pest , welke in den zeirden
tijd woedde, en die thans , zoo het fchijnt, de eetnlz
aanleiding tot vernieuwing van den aanliang had gegeven, ook niet weinig tot deszelfs ondergang toe; daar
21j, vooral onder deze zwervers , groote tlagting aanregtte.
Onder de volgende Nalezingen gewagen v.7ij alleen nog
van die, welke ons bekend tnaakt met een optnerkelijk
Ilandfchrift van den Latiinfcilen Dichter AUR. PRUDENTrus, weleer tot de Boekerij der Abdij van Egmont be•
boord hebbende, — van cone andere , in welke getoond worth, dat men, in zekere plaats van ALBERTUi
Magnus, voor optalinius en optalinia moet lezen opt.,71mius en optalinia, het well; kan dienen tot opheldering
van MELTS STOKE en andere Do ge Schrilvers , — en eindelijk van die, welke tot den zoogenoemden Steen van
VELLEDA, waarvan in bet IVde Stuk gehandeld was,
betrekking heeft; van welken Steen hier nu eene af beelding gegeven, en duidelijk getoond worth, dat dezelye noch eene Romeinfche is , noch iets anders voorftelt, daft een tafereel uit de 4eocryphe gefchiedenis
van SUSANNA. — %Vat nu het Jets nopens d: be,revr2n,-
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ring van Delft , onder No. V, aangaat , in hetzelve
worth een Charter van Hertog ALBRECHT VAN BETE,.
REN , het welk door de fleeren FRANS VAN MIERZS
en Mr. H. VAN ALPHEN kwalijk verftaan was , opgelrelderd , en getoond, dat hetzelve Charter niet zegt,
dat de Hertog Rijswijk zoo wel als Delft belegerd
heeft , maar alieen dat hij , bij 't beleg van Delft ,
eerst zijne legerplaats te Rijswijk gehad heeft : doch
bij deze gelegenheid teekent de Deer VAN WIJN ook
nog eenige andere bijzonderheden op , welke zij, die
deze foort van breede nafporingen zelfs van kleinigheden omtrent 's Lands oudheden en gefchiedenisfen
beminnen , gewis met genoegen zullen lezen , en hen
met verlangen naar het beloofd vervolg dezes Werks
zullen doen uitzien. — Recenfent had gehoopt in deze Nalezingen lets te zullen vinden , wegens het affchaffen der flavernij in de Nederlandfche gewesten ,
waaromtrent de Heer VAN WIJN , in het Ifte Stuk ,
dp bl. 125, had te kennen gegeven , dat hem eenige
bijdrage van 66n of meer onzer gefchiedkundigen aangenaam zijn zou. Daar trier op niets gevolgd is ,
mag men, zoo het fchijnt, befluiten, dat het geen de
Heer VAN WIJN met anderen vermoed heat, — dat
rneer de bij zijn Ed. gemelde redenen , dan uitdrukke.
lijke Lands wetten , aan de flavernij bier te lande alIengs een einde gemaakt hebben , — met de daad gegrond is. Dat echter hieromtrent , ten aanzien van
naanderen , eene uitzondering zou moeten gemaakt
worden, gedooge de doorgeleerde Man, dat Recenfent
betWiifele , en elders (dewij1 daartoe frier de plaats
niet is) onderzoeke.

Nietnv.
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Nieuwfle Reize door Engeland, Schotland en Ierlend, voornamelijk ondernomen tot onderzoek naar de Produ&en ,
Fabrijken en Koophandel dier Gewesten , door PHILIP
ANDREAS NEMNICH,Licentiaat in de beide Regten. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Ifie Stuk. Te .thnflerdasn ,
bij E. Maaskamp. In gr. 8vo. 383 BI.
Manual de Tabula ; of hij , die geen goede Vertaler is ,
Ivordt op de wingers geklopt. — Ben onontbeerlijk ilanhanglet tot de door den Heer E. Maaskainp uitgegevene
Yertaling van NE an' lc H ' S Nieuwfle Reize enz. Te
Anfierdam, bij L. A. C. Hesfe. 1809. In gr. 8vo.
47 Bl.
et naanw verband tusfchen het opgemelde Werk en

het Werkje , boven aangeduid , maakt derzelver
H
zamenvoeging noodzakelijk. Het hatstgenoemde is
eene Receniie der Vertaling door den Schrijver. Dan
wij willen eerst het Werk zelve in aanleg en uitvoering
doen kennen.
Onder zoo vele Reizen mar de Britiche Ei/anden ,
waarvan men, zoo gecne oorfpronkelijke , niet verzuitnd
heeft vertalingen to bezorgen en den Landgenoot daar.
mede bekend te maken , is deze , bli i kens den titel , van
eenen bijzonderen aanleg. Kortelijk meldt de Reiziger
er dit van : dat hij, ten jare 1799 de voornaamfte Fabriik.
plaatfen in Engeland bezocht hebbende, des een verflag
in 't licht zond , 't geen, van wege de onderfc'neidene
nieuwe Fabrijkvoorwerpen, een gunftig onthaal vond.
Dit moedigde hem aan, om over die ftoffe een grondiger
en volkomener Werk te leveren. Te dezen eincle rekende hij het niet genoeg, onderfcheidene oorfpronkeiiike
Engelfche Werken, die ftoffe behandelende , zich eigen
to maken en het wetenswaardige van elk oord op te teekenen , maar de Reis naar de Brit lobe Eilanden to her.
vatten. Dit zijn voornemen bekend gemaakt hebbende,
met verzoek aan deskundigen , om hem over algemeen
nuttige voorwerpenVraagpunten over te zenden , ontving
hij er vele, hem optnerkzaam makende op verfcheidene
flukken , die hem anderzins onopgemerkt zouden ontglipt
Een grout aantal aanbevelingsbrieven verkregen
reisde hij dus toegerust, andcrinaal derhebbende
waarts 9
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waarts , bezocht de Hoofdplaats der drie Koningrijkeu
en vele kleinere Fabrijkplaatfen , en won vas; andere
befcheiden in. Het tijdvak , waarin hij doze Reis deed,
was van de Lente des jaars i8o5 tot die des jaars ttlo6.
Nog houdt hij zich onledig met acht to geven op de
nieuwe uitvindingen en verbeteringen in het Handel- en
Fabrijk- wezen aldaar, en het vervaardigen van een vol.
lediger fink, de Britfche waren betreffende.
Het Eerfte Dee! dezes Werks , 't geen welligt met
meerder regts eene Koopkandel-Geographie dan eene
Reisbefchrijving zou mogen genaamd warden , handelt
eerst over Engeland en Wales in 't algemeen. De hoofcIvoortbrengfelen in het Dieeeneiik geeft de Heer NEMNICH
op. Verder doorwandelt hij het P/amenrijk. liijzonder merkt hij op, de fchaarschheid van Scheepstimmerhout, en hoe men, door ijzer in den Scheepsbouw to
bezigen , dit gebrek tracht aan te vullen. Ook trekt da
toenemende fchaarschheid van Graan in Engeland zijne
aandacht, en geeft hij er reden van op. ,--Van de Steenkolen , dArtfen , geeft hij verflag , alsmede van de Dran•
ken. — De Handel en Scheepvaart op onderfcheidene
wereldoorden trekt bijzonder zijne opmerking , en vinden wij van derzelver uitgebreidheid de beste narigten.
— De binnenlandfche fcheepvaart ontgaat zijner opmerkinge niet; noch ook de wegen en middelen ter bevordering van dezelve. — De Nationale Schuld en de Bankhandel worden ontvouwd.
Al dit , 't geen wij zeer kort aanftipten , wordt
achtereenvolgend in 6ne Afdeeling van 16o bladz. behandeld , zonder eenige onderfcheiding van hoofdzaken ,
die beter uiteengezet zouden zijn , met ze onder afdeelingen voor te dragon, die onderfcheiden in 't oog vielen
en den Lezeren voegzame rustpunten aanboden. — Ten
flotte hiervan geeft de Reiziger eenige op eigen ondervinding gegronde aanmerkingen op, omtrent het zekerst
middel om met nut te reizen , inzonderheid wanneer
men ten doelwit heeft, om kundigheden op te doen in
de Fabriiken en inwendigen Handel van Groot-Brittanje.
Eene Tweede Afdeeling, van denzelfden doorloopenden card als de Eerfte , heeft ten opfchrift: Londen.
Die hoofdhandelflad der wereld wordt hier meest met
het oog eens Handel- en Fabrijk-reizigers berchouwd ,
en moot men zich dikwijls verbazen over de groote werken , aangelegd om beide te bevorderen. Onder de voorname flandeltakken behoort gewis de Oost-indifthe COM.
pgg-

REIM

187

Na vermeld te hebben, veelk een loop de
frapie.
Oost-indifthe Handel van vroeg of genornen , en gedurende de Aehttiende altoos den weg naar Engeland
gehouden heeft, alsmede hoe men tegenwoordig, federt
de Hollandfcke Oost-indifche Handel geheel vernietigd is
en Engeland zoo groote veroveringen in dat werelddeel
gemaakt heeft , zich genoodzaakt ziet , Londen als de
hoofdtuarkt der Oost-indifche Produden van geheel Europa aan te merken, vaart hij, den tegenwoordigen toe11and bcfchrijvende , in dezer voege voort: „ Men rekent
over de derti g iniliioenen menfchen op Engelands grondgebied in de bIndien, en ondanks de groote en rijke
zittingen der Oost-i ft'difebe Compagnie ftaan derzelver zaken zeer bedenkelijk. Toen op den i5den Maart , in
het jaar 1800, de toefland dezer Compagnie aan het Parlement voorgelegd werd maakte Mr. HUSSEY de aannierking , dat de Finantien , met die voor twintig jaren
vergele,ten , aes Millioenen tlechter in plaats van beter
waren; indien de Compagnie morgen wilde opbreken en
alles wat zij in de Indien en Europa bezit tot geld maken,
zouden er nog verfcheiden Millioenen ontbreken om hare lchalden te voldoen, en de lchuld en last der Compa g
-niehftzc,drnijogameklvt.
meerderd. In het begin van 1806 was hij ongeveer dertig Dees dertig Millioen] Ponden Sterling, nit hoofde
der Ilechte onntandigheid , dat zij iu Indien , van de opgenomen gelden , to, la, 3. 5 percent intrest betalen moesten: bonne ooriogen in de Indien , hebben groote fommen
gekost. De Compagnie , zegt men , heeft bet als koopman , altoos goed loch federt zij Overwinnaar en Souverein geworden is, zeer flecht gehouden; en juist uit
deze gronden is enkel de handel naar China, voordelig voor
de Compagnic: want de intresfen der geleende gelden ,
de onderhouding der etablisfementen, waartoe de territoriale revenuen niet toereikende zijn enz. verflinden
211e de voordeelen van den Oost-indifi-hen Handel." — Andere Handelmaatfchappijen vinden ook bier hare vermelding ; dan de eene naanwkeuriger dan de andere.
De Hoofdmarkten in Londe: krijgen hare bijzondere
vermelding. Tot de Fabrijken komende , verklaart de
Reiziger : ,, Daar ik hierointrent uit gees bock hoegeman/ , eenige inlichting gehad he5, is mij de naarvorfching van fommige dingen vrij moeijelijk gevallen; daarbij
zoude nog alle aangewende rnoeiten ,buiten den blifland
van
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van verfcheidene vrienden , te vergeefsch geweest zijn."
Dit geval des opipeurenden en waarneinenden Reizigers
dunkt ons geenszins vreemd, te , rninder , daar iiij, met
geene algemeene berigtea te vrede, in vele gevailen zot
kleinigheden afdaalt , — kleinigheden echoer van dien
aard , dat zij meestal in een Werk, met een zoo bepaald
oogmerk gefchreven verlangd worden. Veel moeite
heeft hij zich omtrent vale Artikelon gegeven. Wij
zouden , met eene opteiling te doen van de Fabrijken en
Trafijken , eene dorre naamlijst geven. In 't algemeen
mogen wij opmerken, dat er geene is, of der Engelfchen
lof , zoo Diet in het uitvinden, althans in het verbeteren
en volmaken , wordt vermeld. Dat zij zich in vele geval/en van de hand der Duitfchers bedienen, laat de Waarnemer niet onopgemerkt. In 't bijzonder vermeldt hij,
11 dat Snaaren van draad , noch ijzeren ,noch geel koperen , tot heden , ongeacht alle proeven, nog geene vereischte
hardheid , noch elailiciteit hebben kunnen verkrijgen, zij
moeten dus alle uit Neurenburg ontboden worden. Voor
eenige jaren ging een Londenfche Instrument-maker naar
Neurenburg, enkel met oogmerk, ow aldaar in de Fabrijken het draadtrekken of te zien , en zoo mogelijk, te
leeren; doch al zijn moeite en kosten was ow niet.
Darmfnaren heeft men in Londen met goed gevolg begonnen te fpinnen , alhoewel zij de Italiaanfche nog- niet
gelijken."
De Boekhandel , met den aankleve van dien, onttnoet
eene vrij breede ontvouwing ; en meer bijzonder that
hij ,ffil op dien in Duitfche Werken, welke, volgens de
opgave, verre zoo algemeen trier zijn, als wij onlangs
in een Werkje , getiteld: Londen, aantroffen (*). In
bet Boekbinden , waarover het verfla g uitweidend is,
krijgen de Duitfchers veel lofs. Kinderpoppen en Paruiken worden niet overgeflagen. Dit alles nagegaan hebbende, roept de Reiziger uit : „ Hoe wondervol is niet
geheel dit op zich zelf beftaande Eiland! Alle oneindige
Artikulen der Behoefte en Luxe , in de volmaaktfta, zuiverfle en finaakvolfte graad bewerkt; elle foorten van
Manufaduren , welke van winkel tot winkel den bewonderenden vreerndeling, nieuwe fchoonheden aanbieden , zijn niet de maakfels van deze of gene buiten.
lana•
(*) Zie onze Fader!. Letteroef. year 13011, bi.
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Iandfche Pabrijk of werkman ; maar wel deugdelijk echNationale ProduCten."
te
Aan dit alles hecht NEMNICH een verfiag van eenige
ftukken , voor den Koopman van belang ; als , de Posterijen , de handelwijze met de opgebragte Prijzen, de
Koopmans regtsgedingen , de .7oden , weldadige en
menschlievende Inrigtingen.
Wanneer wij dit ,Boekdeel opentloegen, viel Ons in 't
oog het berigt des Vertalers, met vier bladzijden Verbe.
teringen. Onder het lezen kwam bet ons voor, dat de.
ze lijst nog zeer veel uitgebreider had behooren te weft
zen; wij troffen niet weinig plaatfen aan, die ons duido.
lijk voorkwamen misflellingen van eenen zeer groven aarti,
te wezen , en fmaakte ons de flip geheel niet. Dit wekte bij ons misnoegen over de mishandeling dezes Werk4
door den Nederduitfchen Vertaler.
Wij zagen op tegen de moeite , om de gegrondheid
onzes misnoegens met de Ilukken te toonen , als zoo veelvuldig. Dan, ongelukkig voor den Vertaler, beyond
zich de oorfpronkelijke Schrijver bier te lande, zoo 't
fchijnt om 't zelve te doorreizen met een zelfde oogmerk
als bij Groot- Brittanje bezocht had. Hij ziet de Vertaling zijns Werks, wordt met regttnatige verontwaardiging vervuld , en vat de pen op ter aanwijzinge van de
voornaamEte mistlagen. Van bier heeft het Werkje, 't
geen wij boven aankondigden , den oorfprong.
Geert
Vertaler kan weten , welk een zwaard aan een zijdea
99
„ dread hem boven het hoofd lunge." De met bet hoogfte
regt misnoegde Schrijver laat het niet berusten bij eene
lijst van mistielltngen. Voorloopig eenige woorden aart
den 1-leer MAASKAMP toegevoegd hebbende, fchetst hij
den flechten Vertaler in zijne flechte hoedanigheden ;
ftelt dien voor, i) onder het masker van Drukfouten; 2)
de flordige Vertaler ; 3) Petite des Vertalers ; 4) de
Vertaler in delirio; 5) De Vertaler een Falfarius.
Onder alle deze Afdeelingen treffen wij deels lompe
deels hoogstbelagchelijke misftellingen , tlordige en onzia
opleverende vertalingen aan, die ons te meermalen een
grimlach van verontwaardiging afperften , en de geraakt.
heid des Schrijvers over de mishandeling zijns Werks
deden billijken.
Wel had de Heer MAASKAMP , in het Voorberigt dezer
flordige Vertaling, te kennen gegeven : „ De volgende
i) Deelen zullen onder bet oog en met de laatfte verLETT. 1809. NO. 5.
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beteringen, en voor het publiek belangrijke nieuwig2, heden , door den Heere NEMNICH zelven uit te geven ,
// vermeerderd en verrijkt worden."Dan wat zegt
„ Zeer gaarne zou ik mij
de Schrijver op dit ftuk ?
1/ deze bemoeijingen getroosten ; maar alsdan moet de
Vertaler naar mijnen zin, en door mij zelven gekozert
,' of goedgekeurd worden, te meer,, daar juist de vol.gentle Deelen eenen in de Technologie zeer ervaren'
75 Vertaler vereifchen. Met zoodanig een' Vertaler, als
') ik nu ten toon zal ftellen , kome men mij nimmer on,, der de oogen."
Hoedanig een Vertaler hij verlangt , fchetst hij in de
tweede afdeeling van dit tinkle , 't well: de Heer NEM.
mut in 't zelfde formaat en op even zulk papier heeft
doen drukken, als de bij den HeermniksiumP uitgegevene
Vertaling zijner Reize is in het licht gekomen, met bijvoeging : „ Elk exemplaar dezer Vertaling, waar deze
5, tnijne verbeteringen niet als een aanhangfel zijn bijge1 , voegd , verklaar ik hiermede voor een vreemd
S7 fchandelijk broddelwerk, waarvoor men mijnen naarn
kwaadwilligheid heeft geplaatst , en van het Aan/./
3, hangfel geene exemplaren voor echt , dan die door miin
.eigen handfchrift geteekend zijn."
Onder de billijke vereischten in een goeden Vertaler
rekent de Heer NEMNICH, met regt , als een allereerst ,
dat-hij de vreemde taal , waaruit hij vertaalt, even zoo.
goed'als die, waarin hij vertaalt, volkomen magtig is.
Tegen dit vereischte worth in het Werk bijkans op elke
bladzljde gezondigd. Dat hij geen Hoogdnitsch verftaat,
heeft de 'Schrijver aangewezen , en hoe veel is door deZen niet op gemerkt, 't geen ten blijke ftrekt , dat •ook
het Nederduitsch zeer deck en flordig door hem behandeld wordt.
Dan genoeg!
Dit tag ter verzendinge gereed , wanneer wij van den
Vertaler A FOKKE sz. een Voorberigt ontvingen , waarin
hij deels fchuld bekent , deels zich verdedigt , en ons
ter hand doet komen de illisliellingen ran den ifu61eu r ,
door hemzelven in zijn eigen Werk aangewezen , nevens eene
lijst van Verbeteringen des Vertalers , met toezegging
dat de verdere Stukken der Hollandfche Vertaling door
hem alleen zullen vervaardigd worden. Dat ook deze bij
bet Werk ingenatid worden!
,,
a
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verheugde Hoordgad Ainflerdam, bij de blijde Inkomst
van zijne Majefleit LODEWIJK NAPOLEON, Boning van
Holland, op den XX April des pars 1808. Te
darn, bij E. Kaleveld. In gr. 8vo. 148 Bl.
een wonder, dat eene Gebeurtenis , als die de titel van dit Werkje vermeldt , de pen eens Sehrijvers op het papier lokte: dan de wijze, waarop hij
ae pen voerde, kan hem tot lof dienen, of middelmatig wezen , of niet tot eere ftrekken. Lof kunnen
wij dezen Schrijver niet geven ; onder het middelmatige
zelfs zijn werk niet rangfcliikken; 't laatfte blijft dus
alleen zijn deel.
Eene zoo verfche Gebeurtenis , in de Nieuwspapieren van den dag breedvoerig vermeld, kan niet wel ,
wat de hoofdzaak. aanbelangt , iets vreemds behelien ,
en daardoor uitlokken: dan fchikking, trant en ftijl,
kan er als 't ware , lets aanlokkends en verhevens
aan bijzetten, en des ontbreekt het niet aan voorbeel.
den , ook in ons Vaderland , en zelfs ten opzigte van
de Hoofelitad Anfierdans. Zulks zal men te vergeefs
zoeken in het Stukje voorhanden. 't Is waar, men
treft er Verzen , ook. Tijd- en Naam-verzen niet
weinige in aan, welker eerfle onder de fober middehnatige moeten gerangfchikt worden , terwijl de laatfte
Van een ouderwetfchen ftempel zijn, en tot die dagen
behooren, toen men den geest afpijnde, om foortgelijke veelal verwrongene gedrogten voort te brengen ,
die in eenen verlichter tijd onder de beuzelarijen
gerekend worden en voor den gekuisten fmaak walgelijk
zijn.
Nu en dan, bij overgangen en aaneenfchakelingen,
treffen wij den Schrijver aan, daar hij eigenlijk gezegd
mag worden nit eigen broil te p utten; als, bij voorbeeld , daar hij den morgenftond van den aoiten April
befchrijft, „ toen de zon van andere werelbewoners
„ tot ons met een lagchende morgengloed was voortgetre„ den , en met Naar gouden glans boven de kimmen
verreezen — toen de koude en barre winden , zedert
„ eenige dagen zich hebbende doen gevoelen ont0 a
17 we*
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weken , en, om niet hinderlijk te zijn,aan het
zoele windje den teugel vrijgaven," enz.— Wij ftellen
den avondltond, of nacht der kunstverlichting , als een
tegenhanger hier bij. „ Naauwelijks had de aannade,) rende avondftond haren nachtiluijer beginnen te ontrollen , om aan het grootfche hemelheir de gelegen.
11
• heid te geeven, om zijn tintelende lichten te doer
// pralen ; of een gedonder van drie-en-dertig falvos uit
de metale monden, kondigden de avondvrcugde aan.
11
Een ieder begaf zich naar die plaatfen waar het
15
weetgierig
oog zich in de duizenden aardfchen Lich97
ten konden vermaken. Even zoo fchoon ,het weder
57
den gantfchen dag was geweest, zoo waren ook die
liefelijke avond oogenblikken.— peen windje ruisch.
// te tusfchen de verlichtte fieraden; alles praalde itt
11 een vrolijk nachtgewaad. — Het geheel leverde de
1/ fchoonfle en verrukkendfte vertooningen. — Dit alles gepaard met de grootIte vreugde, die zich door
3/
de Stad deed hooren; het gejuich, dat door de Iucht
11
galmde, en de vrolijkheid , die bij een leder eenftem11 mig heerschte,vereerde bet feest der blijde inkomst
/1 van zijne Majefteit ; overeenkomftig de waardigheid
17 van dien Vorst. ®— Men zag duizenden van flonke.
31 rende lichten de vreugde verfpreiden. — Het gezang
11 der verblijdden was onbeperkt. Men kende de tijd
• niet, die anders den noesten en vlijtigen arbeider
,9 tot zijnen rust wenkt ; de nacht fcheen als in den
„ dag herichapen; hij wilde even als zijnen tegenftan,1 der, deelnemend aan de vreugde zijn. — De maan,
„ die zich naauwelijks deed zien, vergrootte niet
• der de luisterrijkheid der duizenden lampiotnen; zij
11 fcheen pis haar licht te verbergen , oul de flonke.
„ rende ligten ; door haren helderen glans niet te over', treffen."
Of deze befchrijving niet dichterlijk genoeg ware ,
volgen er eenige rijmregels , die tot een ftaal kunnen
itrekken van de Verzen , tusfchen het verhaal hier en
daar in dit Stukje ingevlochten.
2,

51

„

Verrukkend

fchoon

waar 't al wat dat het oog nu zag

„ Verg'noeging en de vreugd heerscht nu aan alle zijden.
).

„ De nacht, was zelfs verheugd , gelijk voormaals den dag.
wil au zelfs vermijden,
De maan was ook verblijd

„Oar
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„ Om't fraaiie en konffiglicht— niet doorhaar zilv'ren glans
„ Te hinderen, in zlin gloed--zijichool zich in het duister„ Aileen het fterrenheir, aan den gewiiden trans,
Verfpreidde een flonk'rend Licht, door zijn ontleendcn luister:'

De taal is zoo wiper, de fpelling zoo eenparig , als de
voorbeeiden uitwijzen. Genoeg hebben
\vij gezegd, om de waarde, of liever onwaarde , van dit
Werkje te doen kennel).

aangehaalde

Krifgstogt van CYRUS , door XRNOPHON. Ult het Grieksch
vertaald door JAN TEN BRINK, Hoogleeraar te Harderwijk. Te Anfierdam , hi/ J. ten brink , Gerritsz.
18,33. In gr.
XXXII en 508 hi.

Een

nieuw gefchenk voor Hollandfche Letterkunde
levert ons de Hoogl. TEN BRINK, met deze overzetting van een der , Griekfche gefchiedkundige meesterflukken. Xenophon toch, door Cicero de Attifche Bij
genoemd, is die Schrijver,, die, ver van eene kronijk te
boeken , de voorvallen in derzelver natuurlijk verband
ontwikite;t, bij eene nannwkenrige vermelding van duizende , zelfs zeer kleine , bijzonderheden te gelijk de
grootere zeken tusfchenweeft, en alles in eenen zuiveren
en tevens bevalligen Itijl weet te kleeden. De togt van
den jongen Cyrus, zoon van Darius , tegen zijnen Broeder,, Artaxerxes Mnemon , gedurende de 94fle Olympiade , is een te gewigtig voorval in de (Dude gefchiedeuis
der Perzeo en Grieken , dan dat het haren beoefenaar trader erinnerd of aanbevolen behoeft te worden. Men
weet , hoe Cyrus zich te onvoorzigtig verliet op de
Hulpbenden der Grieken, vooral der Lacedaemonirs ,
hoe deze ilrijd hem zelf het leven kostte, en welk een
krijgsbeleid er naderhand noodig ware, om het overfchot
van vijfduizend Man clier Benden wederom behouden te
rug te voeren. Men weet alzoo, welk aanzienlijk deel
Xenophon zelf in dezen togt gehad hebbe, en,hoe zeer
de laattte zes Boeken dezes Griekfchen werks meer de
verrigtingen des laatflen Veidheers met de andere Krijgsoverlie), bchelzen daar, reeds in het eerfte Boek , (13
dood van Cyrus vernield wordt, bevat dit geheele werk,
met dat alles , zoo vele trekken van beleid en moed ,
dat ieder Staats- eta Krijgs-man zich, niet dan met het
03
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groottle genoegen , in die oude tijden verplaatfen, en
daaruit voor zich zelf vele Itoffe tot nadenken en toe.;
paging, ook voor latere dagen, zal ontmoeten.
Hetgeen ten aanzien der Hollandfche uitgave voornamelijk in aanmerking komt , is de getrouwheid, waarmede dit werk is overgebragt. En hier moet de Reeenfent , na eene onpartijdige vergelijking, den vollen roeni
der naauwkeurigheid aan den Overzetrer toekennen. De
tekst zelf is Haar de beste handfchriften gevolgd. De GriekItallalchrijfwijze, welke in vele opzigten de Hollandfche
evenaart , konde dus te gemakkelijker en getrouwelijk
worden overgenomen , met afwijkinge aldaar , waar
ons taaleigen eene andere omzetting vorderde. Hier en
daar zijn helangrijke aanteekeningen geplaatst , welke of
ter opheldering der zalten , of ter bevestiging der vertalinge dienen ; de bijvoeging der verbeterde Kaart en Tafel
van den togt , met den Inhoud der Hoofdllukken, maakt
Let gebruik dezes werks voor den Hollandfchen lezer
allezins gemakkelijk , en Tangs dozen weg is alzoo gezorgd voor al datgene, wat gefchikt zij, om deze overzetting voor bun, die bet oorfpronkelijke niet kunnen
verflaan , zoo ten aanzien der gefehiedenis , als der gewoonten en zeden van den ouden tiid , die daarin behandeld wordt, ten fterkite aan te prijzen. Voor de tijdrekening alleen , welke voor den lezer bij de vergelijking
van bode, gebeurtenisfen zoo belangrijk is , had de Recenfent een of ander bijvoegfel verlangd , hoe zeer anderzitis de :aanteekeningen bij uitnemendheid ftrekken , am
aan de aardrijkskunde en andere vakken , tot de oudheid
behoorende , telkens een meerder licht te verfchaffen.
Bij een zoo uitvoerig boekdeel, uit eerie oude taal verkan geenszins clevraag zijn, of niet eerie of andere plants beter zoude kunnen warden overgebragt.
Dus , om een enkel voorbeeld aan te halen, zouden de
woorden op bladz. 3. „ Hier, na dit gevaar en deze
„ fchande ondervoncien te hebben fmeedde hij het .ont„ werp " enz. (6 cr pis xivctoyloceas Rea ("aquas ,
Ootivgrat x. r. X.) op eene andere wijze welligt beter vertaald kunnen worden. „ Naauwelijks was hij aan dit
„ doorgetlane gevaar en aan deze geledene fchande ant„ rat, of hij fmeedde” enz. Dan, een ieder ziet geyeedelijk, hoe weinig deze omzetting op zichzelve beteekent , hoe weinig zij afdoet tot beter vertland des denkwanneer
beads ,eri hoe genoegzaam het inderdaad
do
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de Vertaler de kracht der oorfpronkelijkeuitdrukking bed
waard heeft , zonder juist de letter ftiptelijk te volgen. Op
eene andere plaats, (bladz. 256) zoude misfchien een ander het gezegde: „ Het een of ander bergpunt fteelswijze
91 te bezetten ," volgens het eenvoudige Griekfche werkwoord uXeNigts , welligt vertrokken : „ Ons ongemerkt fchuil
9/ te houden ;" maar hoe veel beter heeft niet de Overzetter
alhier het denkbeeid uit eene der laatstvorige zinfnedert
ingelascht, ten einde alle duisterheid voor den lezer weg
te nemen! In an woord , het komt bier geenszins aan
op eene enkele uitdrukking , welke beter zoude kunnen
zijn: maar de Recenfent acht het zich ten pligt ,
dankbaar den verdienftelijken arbeid te roemen , dien de
kundige Hoogleeraar overal niet gefpaard heeft, om dit
belangrijk overhlijffel van een' der beste Griekfche Gefchiedfchrijvers , in eenen kiefchen en zuiveren Hollandfchen {-dB, met de grootstmogelijke naauwkeurigheid ,
over te brengen , en daardoor in de behoefte te voorzien,
welke nog bij vele letterminnaars , door het gemis van
taalkennis, ten aanzien der oude letterkunde , voorhanden is.
Tot eeneproeve , zoo wet om Xenophon's fchrijfwijze,
als den aard der overzettinge kenbaar te maken, nemen
wij een gedeelte van het gefprek tusfchen beide Veldoverften , Clearchus en Tisfaphernes , om , ware het
mogelijk , den gerczenen argwaan uit den weg te ruimen;
terwin zuiks sevens de gelegenheid aanbiedt, om over de
denkwijze en bet karakter dier tijden te oordeelen.
1k weet, Tisfaphernes! (dus fpreekt Clearchus,)
51 wij gezworen , en dien eed met onzen handflag
11 bevestigd hebben, van cikanderen geen kwaad te zul„ len doen : en echter zie ik, dat gij tegen ons, als of
11 vijanden waren , op uwe hoede zijt , en wij, dit
11 ziende , zijn wederkeerig tegen u op onze hoede.
91 Doch daar ik bij alle oplettendheid niet kan merken,
91 dat gij cenige pogingen in het werk ftelt , om ens
• kwaad te doen, en ik zeker weet, dat ook wij nets
11 dergelijks in den zin hebben, zoo vond ik het raad• zaam , met u te fpreken, ten einde, zoo mogelijk ,
1/ dit wederkeerig wantrouwen weg te nemen. Meer„ malen tech is het gebeurd , dat menfchen, die elkan„ deren of door faster of kwaad vermoeden vreesden ,
„ om het dreigend gevaar voor te komen , denzulken
„ onherftelbare nadeelen toebragten I die noch het voor0 4
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nemen , noch de begeerte hadden, om jets dergelijks
te
doen. Van oordeel zijnde , dat zoodanige dwaze
,1
, vermoedens het gemakkelijkst door een mondgefprek
11 weggenomen kunnen worden , Isomik , met oogmerk,
19 om u te overtuigen , dat gij ons ten onregte mis.
11 trouwt. Het eertte en voornaamfte is,, dat de eed ,
59 dien wij bij de Goden gezworen hebben, ons belet,
59 elkanders vijanden te zijn. Hij, die zich bewust is,
denzelven te hebben gefchonden , kan , naar mijn
/9
59 oordeel, nooit gelukkig zijn. Want wanneer iemand
de Goden tot vijanden heeft , welke vlugt is dan fuel
59
19 genoeg , om hem te doen ontkomen , welke duisternis
^ dik genoeg , om hem te verbergen, welke fterkte vast
genoeg, Om hem te befchermen. Immers alles , op alle
/5 plaatfen , is aan de Goden ondefworpen , en zij beer95 !Chen overal gelitkelijk over alles. Dit is mijn gevoelen
• ten aanzien der Goden, en des eeds , bij hun gedaan,
,' waardoor wij hen tot handhavers en wrekers onzer flan, gegane vriendfchap gemaakt hebben. Wat de menfche35 lijke belangen betreft, zoo houde ik u, in de tegen,/ woordige omflandigheden , voor onzen besten fteun.
91 Want met u zijn, alle wegen vonr ons gebaand, alle
51 rivieren gemakkelijk over te trekken , en wij hebben
1, geen gehrek aan levensmiddelen te vreezen: doch zon95 der u gaan wij overal in bet duister,, dewiji wij den
59 weg niet weten ; zijn alle rivieren moeijelijk over
19 te trekken , en is iedere menigte menfchen voor ons
te vreezen: doch het meest zijn onbewoonde fireken
/7 te vreezen, dewij1 dezelve vol zijn van velerlei ge59 brek. Al waren wij dus dwaas genoeg , om u om te
• brengen , welk ander gevolg zou dit hebben, dan dat
,s wij, door u, onzen weldoener, van karat te maken,
55 ons in den ftrijd wikkelden met den Koning, uwen
„ vermogenden wreker ?"
Op deze aanfpraak van Clearchus gaf Tisfaphernes
het volgende antwoord : „ Het verheugt mij,Clearchusf
u zoo wijsfelijk te hooren fpreken. Want indien gij,
„ met deze gedachten bezield, mij eenig iced wildet be,' rokkenen , dan zou ik moeten denken , dat gij ook
„ uw eigen vijand waart. Doch hoor ook mij , om
55 overtuigd te worden, dat gij even weinig grond hebt,
• om of den Koning, of mij te mistrouwen. Indien het
• ons oogmerk was, om u te verderven, denkt gij, dat
,, het ous aan genoepame ruiterij of voetvolk zou ont.
„ bre.99

RRIJOSTOGY VAN CYRUS.

191

,,, breken, of aan wapenen, waarmede wij in ftaat zou„ den zijn, u nadeel toe te brengen , zonder hetzelve

wederkeerig te vreezen te hebben? Dunkt u, dat het
aan gefchikte plaatfen ontbreekt , om u aan te
99 vallen ? Hoe vele velden, waar wij niets dan vrien5, den vinden , trekt gij met groote moeite door? Hoe
95 vele bergen hebt gij nog over te klimmen, die wij
99 vooraf bezetten en voor u ontoegankelijk maken kun55 nen? Hoe vele rivieren zijn er, bij welken het van
99 onze keuze afhangt, met hoe velen uwer wij ltrijden
95 willen? Ook zijn er, die gij volftrekt niet zoudt lm," nen overkomen , indien wij er u niet over bragten.
,9 En zoo wij in dit alles nog te kort fchoten , dan is
95 toch zeker het vuur magtiger dan de vrucbten. Door
19 dezen te verbranden , kunnen wij den honger als
59 vijand tegen u aanvoeren, tegen welken gij, hoe daps, per gij ook zijn moogt, toch niet zult kunnen ftrij11, den. Daar wij dus zoo vele middelen hebben , om
17 tegen u te oorlogen, waarvan pen een voor ons get, vaarlijk is; zouden wij dan uit die alle joist dit uit„ kiezen , 't welk alleen ons de gramfchap der Goden ,
,, en de veracbting der menfchen zou verwekken? Het
„ is volftrekt het werk van menfchen, die, door den
„ nood gedrongen , rand noeh rniddel weten , en daar„ bij deugnieten zijn, door meinced en trouweloosheid
„ zich te willen redden. Zoo onnoozel , Clearchus !
„ en zoo onverftandig zijn wij niet. Wat is dan toch
„ de reden, dat, daar het in onze magt Bond , om u
„ te verderven , wij er nict toe overgegaan zijn tr Zijt ver„ zekerd, dat alleen de reden hiervan ligt in mijne be„ geerte , om de Grielcen getrouw te blijven , en om
„ hetzelfde Leger , waarop Cyrus zijn vertrouwen ftel„ de , om bet krijgsloon , 't welk hij er aan gaf,, en
„ waarmede hij dus den optogt ondernomen heeft, door
„ weldaden aan mij te verbinden , en dus met hetzelve
„ een' zekeren terugtogt te doen. De voorcieelen , die
2 , gij mij aanbrengen kunt , hebt gij gedeeltelijk op„ genoemd; doch ik weet het gewigrigfte. Den Koning
„ alleen komt het toe , den tulband op het hoofd te
„ dragen : ligt kan een ander, met liwe httlp, lien met
), vertrouwen in bet hart dragen.”
!I
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Over het noodzakelijk verband der Wijsgeerte met de Cefchiedents der Mcnschheid. Door K. H. L. POLITZ. Uit het Hoogcluitsth vertaaid door TH. VAN SWINDEREN, A. L.11I. Phil. ei?
Te Groningen, bij W. Wouters. 18c3. In gr.
7. U. Dr.
8vo. 27 Bl.
r en klein en beknopt, dock tevens een grondig, wlgefchre•
ven en veelbevattend Stukje, waarvan wij den voornamen
inhoud aan onze Lezers zullen mededeelen.
De Mensch kan in tweederlei opzigt een voorwerp van out
nadenken zijn; deels , zoo als hij zijn meet, deels , zoo als
hij werkelijk geworden is. In het eerfle opzigt is hij een
voorwerp der Wijsgeerte — in het tweede der Gefchiedenis.
Wijsgeerte en Gefchiedenis ondettellen echter in den Mensch
de beide deelen zijner Natuur : want zonder de vereeniging
van het zinnelyke en het redelijke kan hij noch een voorwerp
der Wijsgeerte, noch der Gefchiedenis worden. Hij is , volgens de noodzakelijke vereeniging van beide deze deelen, zoo wel een voorwerp der Wijsgeerte , als der Gefchiedenis.
Zal nu tusfchen Wijsgeerte en Gefchiedenis verband plaats
hebben , dan moet de Gefchiedenis aantoonen, dat deMensch
werkelijk geworden is, of ten minfie fireeft, om to worden,
hetwelk hij, naar den eisch der Wijsgeerte, worden moet.
Dit verband wordt noodzakelijk, zoo dra iedere aannadering
van den Mensch naar het toppunt van volmaaktheid en rijpheld naar zekere regels gefchiedt, welke de Rode zelve heeft
voorgefchreven.
ITOOr het bewils van dit noodzakelijk verband, moet het
doeI, dat de Mensch bereiken moet , ontwikkeld worden.
DeVijsgeerte kan hem geen ander doel ter bereiking voor!knelt, dan hetwelk hij door middel van de vatbaarheden,
vermogens, aandoeniugen en driften zijner Natuur werkelijk
verwezenlijken kan.
De Mensch is een wezen, dat twee Nature:: eene zinnelijke en eene redelijke, tot het geheel van een" perfoon , in
zich vereenigt. De pogingen van deze beide deelen zijner
Natuur fchijnen, in den eerfien opting, zich volkomen tegen to
fpreken , en in geenen deele tot een geheel vereenigd to kunnert
warden. Maar deze oneenigheid en disharmonie moet en
kan de . grond van rust en harmonic voor hem worden , en.
dat piimgend en fleeds toenemend gevoel van onrust en oneenighoid met zich zelven is de ware en eigenliike !lemming
voor Wijsgeerte. Zij lost het vraagattic op : hoe de Mensch

de-
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deze verlorene rust zijnes levens weder hergellen en met zich
zelven in harmonic komen kan?
Gelukzaligheid is het doel , naar hetwelk alle bezielde bewerktuigde wezens ftreven , hen opgelegd door die wetten,
welke de Natuur voor de bewerktuiging daarftelt.
Daarentegen ftelt zich het hoogere en betere deel der menfchelijke Natuur even eens een eigen doel voor. De wetten
echter , aan welke de vrije werkzaamheid van het redelijk
deel der menfchelijke Natuur gebonden is , vorderen de
trapsgewijze ontwikkeling en befchaving van alle die krachten , welke in het menfchelijk gemoed voorhanden zijn ,
tot den hoogstmogelijken trap. Ilet doel dus , dat de
Rede den Mensch ter bereiking voorftelt, is zedelijie volko-

rnenheid.
Beide deze doeleinden der menfchelijke Natuur flreven met
kracht naar bevrediging, en beide fchijnen zich, in den eerflen opflag, tegen to fpreken. In zoo ver nu de Wijsgeerte
de wetten daarftelt, aan welke de pogingen van beide deelen
der menfchelijke Natuur gebonden zijn , in zoo ver leert zij
ook den Mensch, dat hij het alleen dan met zich zelven eens
worden kan , als hij beide doeleinden tot an geheel verbindt.
Daar echter de ligchamelijke bewerktuiging en de ziel, in zich
zelve , ongelijkfoortig zijn, zoo is de vrang: of die beide,
op zich zelve flaande, doeleinden tot edn geheel kunnen vereenigd worden ?
Deze vereeniging is mogelijk : vooreerst , moeten (daar de
bewerktuiging en het gemoed tot het geheel van een' perfoon,
gedurende het geheele aardfche 'even, op het naauwst verbonden zijn) ook de beide doeleinden , die uit beide voortkomen, tot een geheel kunnen verbonden worden: want die
verbinding der bewerktuiging met het gemoed tot an geheel
is itnmers de noodzakeiijke voorwaarde, tot welke de beide
doeleinden, die daaruit voortkomen, flechts als werking en
gevolg in betrckking flaan. Waar de oorzaak en groild voorhanden zijn , kan ook de werking en het gevolg niet
mis fen.
Ten tweede. Er is ook gecne tegenfIrijdigheid tusfchen
beide doeleinden. Beide zijn op zich zelve goed en regtmatig ; beide vinden in algemeene wetten hunnen grond. Het
ftreven naar gelukzaligheid is door eeuwige Natuurwetten in
de zinnenwereld vastgefteld , en de Rede moet dit flreven als
eene wetmatige werking van alle bezielde bewerktuigde wezens aanzien ; offchoon zij voor zich zelve en voor haar doef
met regt de eerfle plants vordert. In dit opzigt vindt de Rede zelfs overeenflemming tusfchen de wetgeving der zinnenZij ziet zich genoodwereld en die der zedelijke wereld.
zaakt, om keide, op zich zelve wet verfcheidene , maar in
het-
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betzelfde wezen tot een gebeel verbonden, wetgevingen ex
doeleinden tot een laatite of einddoel te vereenigen, en daardoor volkomene overeenflemming tusfchen het fireven naar
zedelijke volkomenheid en naar gelukzaligheid voort te
brengen.
Het einddoel der Menschheid is dus: de volkomenfle harmowie tusfchen deugd en gelukzaligheid. (Recenfent is van mee•
Ding, dat de redenering-van den Schrliver,, ter dezer plants,
vrij zwak is, en twijfelt , of deze gevolgtrekking wel uit het
voorgaande met zoo veel zekerheid kan worden afgeleid.
Ook had wel duidelijker mogen bewezen worden, dat de vermeende ftrijdigheid tusfchen beide doeleinden der menfchelijke Natuur flechts in fchijn belhat, Het bewijs, dat de vereeniging van beide doeleinden mogelijk, en dat tusfchen dezelye geene tegenlirijdigheid is , zal velen niet overtuigend
voorlwmen.)
Daar nu echter dit einddoel van den Mensch niet binnen
de grenzen van dit aardfche leven kat) , bereikt worden, is hij
genoodzaakt zich van de ouflerfelijkheid te overtuigen. De
bereiking van dit einddoel, dat in betrekking tot de Godheld Wereldplan beet, en dat de Rede als het laatge doel
van alles denken moet, moet in graden verfchillend zijn, en
in het algemeen op deze g arde flechts voorbereid worden. De

trapsgewijze bereikte graad van ontwikkcling en rijpbeid der
zinnelijke en zedelijke vatbaarheden van een redclijk-zinnelijk
svezen beet deszelfs befchaving.
De befchaving van den Mensch kan flechts in eerie drievoudige betrekking befchou%vd worden, uit Welke even zoo
vele noodzakelijke voorwaarden of middelen ter befchaving
voortfpruiten, am bet einddoel der menfchelijke Natuur (het
2edelijk Wereldplan) door trapsgewijze nadering tot hetzelve
te bereiken.
Deze drie betrekkingen , die het begrip der geheele menfchelijke Natuur omvatten, zijn, Eere betrekking van den

ilensch tot de zinnenwereld , 2.) eene betrekking tot de havenzinneliyke wergild, en 3.) eene betrekking tot wezens van zijne
'Cott.
Uit deze betrekkingen van den Mensch fpruiten drie noodzakelijke voorwaardcn ter befchaving voort. Uit de betrekking tot wezens van zijne foort ontfpruit deze noodzakelijke
voorvarde ter befchaving dat hij in Maatfchappij en in
vereeniging met wezens van zijne foort leve. Uit de betrekking van het menfchelijk gemoed tot de bovenzinnelijke wereld
ontfhat de Godsdienst , als eerie noodzakeliii:e voorwaarde
tot 's menfchen befchaving ; en eindelijk ontfpruit nit de betrekking van den Mensch tot de Natuur en de zinnenwereld
ten werkzasm middel ter befchaving , nattelijk
vertnegen

tot
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tot befchouwing en nabootfing van de Natuur en hare vooiwerpen; de vatbaarheid ter voortbrengimg van idealifehe vorinen
en kunstvoortbrengfelen.
Deze enkele voorwaarden ter befchaving worden tot den
rang van wetenfchappen verheven , zoo ras de Rede rijp genoeg, is , om dezeive tot algemeene beginfelen op re voeren,
en de enkele deelen met noodzakelijkheici uit deze beginfelen
of te kunnen leiden. Zoo verkrijgen wij dan eene zuivere wetenfchap van het Regt ; eene zuivere Godsdienstwetenichap, en

eene theorie der fchoone kungen.
Dit is het verband van het drievoudig llandpunt der befchaving , voor hetwelk de Mensch Vatbaar is, dat in zijne Natuur gegrond is, en tot hetwelk de vorderingen der Rede
betrekkelijk . zijn , wat de Mensch worden moet, en wat
zij hem beveelt te bereiken om met zich zelven eens te
worden , zonder opzigt i of dit doel ook werkelijk
door de vrije handelingen van zedelijke wezens bereikt ,
of zijne verwezenlijking bevorderd wordt.
Daar er echter den Mensch aan gelegen moet zijn , of hij dit
doe! bereiken ,of ten mine tot hetzelve onafgebroken naderen
kan, zoo 'bat hij de Gefchiedenis op , die den Iifensch voorgelt,

zoo als hij in de zinnenwereld handelt , en onderzoekt , ofde gebeur.
tenisfen, die a'aar in voorkowen, de eifchen der Reek tegenfpreten of bevestigen. Slechts dan alleen flan dos de Gefchiedenis in een noodzakelijk verband met de Wijsgeerte, als zij
aantoont: „ wat de Mensch op de aarde geworden is, en
hoe hij in de groote rij der wereidgebeurtenisfen voorkomt:
of dus de gang van de befchaving der Menschheid een
Iroortftreven naar derzelver doel zij, of niet."
In de wezenlijke wereld en in de Gefchiedenis vindt men
dezelfde betrekkingen en voorwaarden ter befchaving , welke
de Wijsgeerte, zonder opzigt op bet geen wezenlijk gerchiedr,
als de alleen mogelijke voor den voortgang , de befchaving
ea rijpheici van ons geflacht, opgaf, en hieruit mogen wij
beilniLen , dat het in de Rede bevatte en door haar voorgeftelde einddoel der Menschheid voor elle deze werkingen
ten grondilag client en als een zeker beginfel der Gefchiedenis (a priori) moet berchOuwd worden.
Na de verfchillende meeningen, opzigtelijk de vraag: of de
Menschheid over het geheel voorwaarts gnat naar hear doel,
dan of zij zich in een' eindeloozee kring beweegt? te hebben opgegeven, toont de Schriiver aan, dat, al ftelde men
ook, dat de gang der Menschheid flechts een eeuwig ronddraaijen in eenen cirkel ware, men Loch noodzake1ijk eenen
zekeren maatftaf moet hebben ter beoQrdeeling van de daadzaken , die ons de Gefchiedenis vooritelt, en dat het naruurlijk is, dot Wij wijsgeerige gronciftellingen , en wet het zedelijk Wereldplan, her boo& voor den Mensch denkbare doe!,
als
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els beginfel voor de Gefchiedenis der Menschheid , ten grond.
flage leggen — het welk vender door eeuige w6gekozene
voorbeelden wordt opgebelderd.
Maar ook de afwisfelende bloei der befehaving ilrijdt niet
met den oneindigen voortgang der Menschheid nn met derzelver trapsgewijze nadering near het toppunt barer rijpheid. Alles , wat op de aarde verfchijnt , bloeit ilechts
een' korten tijd ook de Mensch. Zoo als het met den
enkelenMensch is, zoo is het ook met de Volken der aarde.
Hunne uitwendige gedaante , hunne bewerktuiging kan met
den tijd verouden en ontbonden worden. Zeker /coma echter
daaruit , volgens de wetten der Natuur, een beter en fchooZer vorm to voorfchijn. Het ware en goede, waartoe zich de
Illenschheid bij rijpende yoiken verheft, gait in geenen deele verloren. Daarom is dan ook onze leeftijd in het bezit
van oneindige kundigheden en ondervindingen , en heeft
zich, door middel van dezelve, tot eene rijpheid,,verecie.
ling en verlichting verheven , zoo als tot hiertoe niet op deze
aarde gevonden zijn. (Hier zou Rec. gaarne gezien hebben,
flat de Schrijver het onderfcheid tusfchen de geheele .112'enschffeid en enkele deelen van dezelve breedvoeriger had ontvouwd
en duidelijker doen uitkomen, alsmede opzettelijk wederlegd
het bewijs , dat gewoonlijk tegen den voortgang der Menschheid in befchaving ontleend words nit het voorbeeld dier
volken, met name de Grieken, welke een tijdlang zoo fchit.
terend hebben uirgeblonkeu en zulk een' hoogen trap van be.
fchaving, verlichting en veredeling bereikt hadden.) Daze
boogere rijpheid bewijst, dat de mannek7ke leeftijd voor de
beste en rijpIle gelijktijdig beftaande volken langzaam gekomen is, en dat het onflerfelijk geheel ook die hoeveelheid
van kundigheden en ondervindingen, welke onze leeftijd op.
zamelt, aan de Nawereld overbrengen , en daardoor eene nog
ineerdere rijpheid en een nog grooter geluk voor doze daarftel.
len zal.
Dit is de groote eenheid van het Ircreldplan, het welk de
Godheid met ons daarilellen en voleinden wit.
Het noodzakelijk verband tusfchen Wijsgeerte en Gefchiedenis berust dus claarop. dat redelijk-zinnelijke wezens, door
hunne vrije handelingen, u'erkelijk dat bereikt hebben., of in
trapsgewijze nadering near dat doelwit fireven, dat bun als
ldeaal voorgefleld en bevolen worth to bereiken.
Na nu nog gezegd te hebben, dat eene Wijsgeerte van de
Gefchiedenis der Menschheid niet is de oppve van den
loop der wereldgerchiedenis., zoo als zij wezen , en in
hear verband verfchijnen moest, om met onze denkbeeldige
verwachtingen overeen te ilemmen — niet is eene willekeurige verdraaijing, of eenzijdige voorilelling der Gefchiedenis
waaxin men alieen de omilandigheden uitkipt , die
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juist voor dit beginfel en in dezen zamenhang posren —
houdt de Ileer piitxrz haar veeleer voor de bevestiging en juiste voorileiting van deze gebeurde omftandighecien, zoo echter,
dat zij dezelve in haar noodzakelijk en wezenhjk verband opzoekt ,
en in hare oorzaken en genigen ontwikkelt ; voor eene
getrouwe daarftelling der gebeurtenisfen met een gedurig terugzigt Op het einddoel o'er zedelijke were& , of dit, namelijk
door dezelve bereikt, bevorderd of verwijderd is.
Dan worth de Gefchiedenis, nit dit hooge gezigtspunt
befchouwd , geene verzameling zonder verband, maar een
zamenhanvnd geheel, en de voorgelling van het noodzakelijk verband van de vrije handelingen der zedelijke wezens,
Inn het zedelisk wereldplan, door trapsgewijze ontwikkeling en
onafgebroken voortJlreven in hunne veredeling en rijpheid, eindeltjk te bereiken.
De Schrijver eindigt zijn Gefchrift met eene fraaije opwekking , om tot de trapsgewijze verwezenlijking van het
zedeliik wereldplan mede to werken.
Ifit de Voorrede des Vertalers blijkt , dat dit Gefchrift
van den Heere peipt,iTz eene Akadetnifehe Redevoering is, en
dit is dan waarlchiinlijir ook de reden, dat de Schrijver ,‘ aan
zeker tijdsbeilek verbonden , zijne tank niet uitvoeriger behandeid heeft. Het was te wenfchen geweest, der de freer
POLITZ zijne denkbeelden in den Norm eener Verhandeling
had gegoten ; den had hij fommige flukken meer uiteen
kunnen ze:teu grondigcr bewijzen en duidelijker voordragen.
Als Redevoering heeft her Stuk ook geenerlei verdienfte.
Het is ontb!oot van die keurigheid in taal en flijt, van die
kracht der weiprekendheid en die oratorifche fieraden, Welke men in eene Redevoering met regt vordert , en wantdoor zij zich van eene Verhandeling onderfcheidt.
De Vertaiing is Iva uitgevallen. Of het echter noodzakelijk
ware, dat dit Stuk in het Nederduitsch wierd overgebragt?
tit zou Rec. niet gaarne bevestigend beantwoorden. imincss die gene , voor welke het Stuk eigenlijk
gefehreven is , en die herzelve met vrucht kunnen gebruiken koeden v' t even zoo wel in het oorfpronkelijke
dozen.
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Nachtgedachten , gevolgd naar het Engelseh van EDUARD YOUNG
door A. c. SCHENK, Pde Zang. In den Haag, bij immerzeel
en Comp. i8o8. In gr. 8vo. 126 BI.
het Werk van den Eerw. YOUNG gevoegelijk had
H oezeer
kunnen eindigen met den vierden Nacht ; ea der drie
flerfgevallen nogtans , waarvan hij in den eerfien gewa2gd,
eu waaruit hij ten flotte de nuttigfle lesfen ter overwinniug
van de vreeze des doods had afgeleid, het verifies van zijne
feeder beminde Dochter NARCISSA , ware alsdan onaangeroerd
of onbezongen , en dus, in eenen eigenlijken zin, zijn voorgenothen ontwerp onvoltooid gebleven.
Te zeer doordrongen evenwel was die verheven Genie van
bet aanbetang van zijnen geflaakten arbeid en vrome befpiegelingen, om niet de lier weder aan te vatten, zoo om de gaping in zijn Werk aan te vullen, als om aan de zaak van
Deugd en Godsdienst in meer bedaarde gemoedsgefteltenis
door zijne treurtoonen van wezenlijken dienst te zijn.
Bij de aankondiging derhalve van dezen vijfden Nacht, door
onzen Landgenoot in Nederduitfehe verzen overgebragt, mogen wij niet af ons te verblijden, dat hij, op het (poor van
den Engelfchen Dichter, door geene moeijelijkheid eu zwarigheden , niet zeiden onder het bewerken opdsgende, woldt
afgefchrikt van zijne aangeflagen tank; en vieija ons nu te
meer dat hij voleindigen zal, met ons, irigevolge zijn vow:tjemen , YOUNG ' S Nachtgedachten in Vaderlandsch Gedicht te
leveretr, dewiji hij nu het perk, um met eenige weivoegelijkheld af te breken, overfchreden is, ja ook ruim de helft van
zijnen weg op eene hoogstloffelijke wiize heeft afgelegd.
Hoe belangrijk die aanwinst voor echte Liefhebbers van
g ene mannelijke en verheven Dichticunde zijn zal, behoeft,
na hetgeen in onze vorige Recenfien C) deswege en van de
bekwaamheid des Heeren SCHENK gezegd is, Been hetoog;
en te minder, dear wij gaarne bet oordeei onderfehriiven van
den vermaarden LUBLINK over dezen Nacht en de volgenden,
waarin hij getuigt, „ dat tneerder oncwerp, houding en or,, de, dan wel in de vier eerfte Zangen, berpeurd worst,"
opgefield onder een levendiger gevoel van den hartstogt.
Wegens den inhoud van dozen Zang zullen weiligc onze
Lezers, nit het reeds aangevoerde, opmaken, dat dezeive,
bij 's Dichters herinnering van NARCISSA ' S onbezongen dood,
„ de svederinflorting tot droefheid" behelst, en ook ten opfchrift }weft.
Na

(*) Zie Leneroef. voor 1896. D. I. bl.
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Na eene inleiding over de voortreffelijkheid van den nacht
boven den dag tot alle wijsgeerige en ernftige befpiegelingen,
komt YOUNG dus onverwacht , wel is W281" , maar echter zeer
eigennarciig op het treurig aandenken aan het graf van zijne
hartelijk geliefde NARCISSA , in het midden eener bloeijende
jeugd , en met den bias der onfchuld en deugd op haar aanminnig gelast , nit zijne Vaderlijke armen , en die van den
Grave VAN LITCHFIELD , haren Echtgenoot , (nen Wien deze
Zang is toegeeigend) door den dood ontrukt.
Verre evenwel van bot re vieren aan eene fpoorlooze en
wraakbare treurIgheid , ontleent de fchrandere en diepdenkende YOUNG van daar eerie leerzame ftoffe voor zijnen
doffen Klaagzang, aldus van onzen SCHENK in diens vertaling
overgebragt:
„ En nu, wat onderwerp?
dat ik het grafbezing';
Onze afkeer en ' t gevigt van die befpiegeling;
Den zwarten zeifmoord lchetfe als fchandlijk onbezonnen;
De droefheid en 't verfchii van heure ontelbre bronnen;
Den ouderdom berispe als zorgtooS in den flood,
En 't wreed karakter ma g i' van d'onvermijdbren dood."
(Verg. YOUNG ' S Works, Vol. III. p. III , LUBLANK' S Vert.
2de Drub:, D. IL hl. 126.)
Met voile regt mogen wij voorts aanteekenen , dat de Navolger zijne mare caak met even gelijke naauwkeurigheid en
netheid van behandeling zoo wel, als rijkdom en ongedwcingenheel van clichterlijke can/ en uitdrakking blijft afwerken,
waarrnede hij, onder goedkeuring van den Wel ervaren LUBLInK, begonnen is. Onmogelijk was het, Eulks blijven wij
beweren, en hebben dit bevorens aangetoond, dat niet hij
bij wijien ftruilreide , die het als Dichter waagde eenen langen
en bezwaerlijken weg in re flaan en to bewandelen, dien de
ftoutile Vernuften van Europa tot hiertoe bijkans onbetreden
gelaten hebben. Ten blijke, hoe gering de feilen zijn, zullen wij nogniaals eenen en anderen kleinen misflag opmerken
of zulks, bij eerie tweede liitgave , ook wet onder de bewerking der volgende Zangcn, tot verdere volmaking van Ilia
ituk, den Dichter dienen mogte.
\Vij bedriegen uns misfehlen, doch over het geheel beef'
bet ons toegefchenen , dat het eerfle gedeelte, of de aanhef
van dezen Zang , niet met getijke zorg voor duidelijkheid en
itipte navolgiug van het oorrpronkelijke bearbeid en befchaafd
is, als aan het meet belangrijk en Ichooner deer van denzelven door onzen waardigen Landgenoot befteed word. Ten
minfte daariatende eene en andere bedenking oratrent tanl en
Leta. ito9. NO. g
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fpelling (*), bepalen zieb onze aammerkingen bijkans geheet
tot de eerfie bladzijden van dit Gedicht. Niet ver van het
begin bad YOUNG gezegd : „ Het hedriegelijk vernuft, een
„ wezenlijke Heiden, vergoodt bet vee en verheft onze beest„ achtige vermaken nit bet flijk,”
WaaroP hij naar
BLINK ' S vertaling (hi. /18), dus vervolgt : „ Dit gedrag is
„ openb q ar , en de oorzaak daarvan niet &lister. Wij dra„ gen de ketenen van Wellust en van Hoogmoed: deze bei„ den beheerfchen den mensch en verbijsteren hem revens:
„ tegenfirijdig in hunne inboezemingen, trekken zij hem naar
„ verfchillende wegen. Hooginoed bouwt gelijk een arend
„ tusfehen de fterren, maar Wei/ust nestelt gelijk een leeuwrik op den lagen grond." Men toetfe nu bier asn (of ,
zoo men Bever wil, aan YOUNG zeiven, p. roe) deze dicht.
regelen van onzen SCHENK , wet fchoou, doch niet boven alie
verhetering (bi. 4).
„ Is dit ons wangedrag , in frwdbeid nets seek,
De bron van dit verderf ontfpringt tiler in het duister,
iArij flepen , tot van 't graf, d'ons aangeboren kluister
Van wellust zonder fchaamte en fieren hoogmoed met.
't Verfchillend doel van elk dier wijdverdeelde twee
Lola ons verbijsterd hart, oneenig met zichzelven:
De hoogmced bouwt alleen anti 's hemels flargeweiven,
Den arlehar gelijk, die 't lint der zon begroet;
De wellusr nestelt lvag, gelijk de leeuwrik doer;'
In den eerfien regel ontnioeren wij eenen onbednidenden
flopzin: de derde, en ook misfchien de zevende, behelzes
eene onwnarheid, die in het Engeisch niet te vinden is; en
valIen zij gemakkelijk re herfielien, zoo men leze in reg. 3.
Wen een' en andren kluister, in reg. 7. gijgt en boual. — Op
N. 6. treffen wij dozen regel van:
„ Ja , kunst , gevloekte kunst, ontgloeit het fhoodst verlangen:'
Welk aangeduid onzijdig werkwoord wij tegen een dadeliht
(ontfieken of ontvonken) verwisfeld wenschten. — De omichrijving verders der fchoone en voortrefelijke Dicitkonst, op bi, 7,
hoewel duister en ingewikkeld bii de eerfle en mogelijk tweede lezing, gaan wij onaangeroerd voorbij, wegens den rijkdom der denkbeelden, die, ook in het oorfpronkelijke voorhan''lechts dêrrnaal vonden wij, dat de neer scuttqc, con des

riims wille, te g en de taal gezondigd heeft; namelijk op 61 T5. reg. 4.
V. o alwaar Gij genres voorkomt, en zoude +nen ook te dezen, am het
Waniginliend Gij genoass, de fout niet moeten trogeren
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handen, eanleiding geven moest tot 's Diehters min 'Ware na{
volging. — Dan wederom de inroeping van den zaligen Geest,
het zij dien van het Opperwezen zelve, of van eene der Hemelmagten, (bl. lo) moet, biijkeus LUBLINICS Vertaling, 526.
(of van YOUNG, p. 104) zeer zeke:' onderdoen voor het testbare dem tweeledige bedoeling des Dickers, van hem zoo be,
knopt els duidelijk aangewezen, en door den curcyven letterdruk daarenboven nog voor het oog onderfcheiden een mid•
del, waarvan wij verlangden , dat men zich desgelijks in ons
Vaderland, bij wijsgeerige en fljne redekaveling vooral, met
oordeel bedienen wilde.
Nogmaals bij de omfchrijving (op bl. 3e) van de ,, vreeze
„ des doods, die de ontilelde Rede re rug trekt, en belec
„ in dien ifsfehjhen afgrond (a precipice fo fleep bij YOUNG genaamd) neder te zien ," vonden wij ongaarne de herinnering aan deze zoo vreesfelijke fleilte eenigzins bij .SCHENX
weggebragt en afgewisfeid met het denkbeeld van ,, een onbe„ trend verfchiet . dat ons gebeente wacht ;” behalve dat ook
het woord verfchiet ons kwalijk fchijnt te pasfen, nadar hij
den gezegden afgrond eenen Ilikdonkeren nacht genoemd had,
waarbij geenerlei verfchiet in eenen eigenlijken of ontleendea
zin mag plaats hebben.
Eindelijk (bl. 36) gewagende van den Zelfmoordenaar, „die,
„ ondanks Goddelijke en menlcheliike wetten , ook aan de
„ dubbele wacht ontworflelt der ijsfelijkfle verfchrikkingen,
„ welke de naolur of de gruwelijklie mist/rt./Yen kunnen ver„ wekken ,” miskagde ons de omzotting dezer aangeftreepte
woorden bij scHENe , waardoor de natuvr , fellow onbedoeld, eenigzins met de gruwelijkheld ran het Inisdriff bezoedeld vooritomt ; gelijk den Lezer ftooten zal, die het proza
van LUBTAINK op gezegde wijze verandert. (*)
Dan reeds zijn wij het beilek onzer bedenkingen, welket
zich tot den aanhef des Zangs bepalen zouden , te buitea
gcgaan; ea willen wij ons, tegen ons doel, aan geene
rije
(*) Ten aanzien van TOuNd zelven hebben wij ons geene aanmerkingen veroorloofd , dew* de p eer Lust-INK in diens Voorrede de
beofenkineen tegen zijn Diehtfluk doorgazns mee q erlijk heeft opgelost„,
en bet buiten onzen weg lag oaarover to handelen. Zijne vagelijkint
evenwel van „ de morzenzon, een lompen dronkaard genoemd, die
met gloeliend aangezigt ale opdanst ait de kimmen," is bij ons aanftooteiijk , en hoogst unvoegelijk bij de trenrtoonen en den crust van
YOUNG. Een COWLEY moge in eenen Anacreoncifthen Lierzang Lich
van deze fcherts wel ter fnede bediend hebben; dan valsch ver uft
Is het in YOUNG, in de en na te voigen, en aan een der prachtigfle verfchijofeln van de Natant' in zija Godsdienag Leerdieht eerie
belagchelijke bonding te geven. Wij zouden gaarne den Heere SCHENK.
veroorloofd hebben, dat hij in zijne eerfte dtchtregelen op 131. 17 die
gebrek in het eorikronlielijite aweggetaten, of verbeterd had in de
Vertaling.
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rije fchuldig =ken , zoo wordt het noodig, dat viij den torn?
van welverdienden lof weder aanflaan; ten zij men ook dant,.
voor, niet tegen onzen dank , het weinig belangrijke onzen
aanmerkingen mogt willetr aanzien.
Hoe het zij, hoog toopen. wij wederom met dit fieraad der
Nederduitfche Dichtkonst ; en betuigen volmondig, dat het
ons minder melte zoude kosten, bier en daar eene nietige, of
althans weinig afdoende • bedenking tegen dit keurige Werk te
opperen, dan wij onzen lust zouden weten te verzadigen met
plaatfen art te hien, onze overneming dubbel waardig; althans de beste keuze vermogen te doen omtrent de uncle to
deelen proeve. Wie immers zamelt ligt de fehoonfte bloem uit
eenen vollen en rIjken tuin; hoe zeer elk misgewas, of liever
fpeling der nature, die weinig gevalt, dadelijk door het rondwarend oog worth waargenomen. Hieronr hr eene zoo kiefche zaak one eigen corded' wanttouwen'de, onderuerpen wij
ditwerf ons gevoelen aan dat van den Engelfchen Kunstregter
Heere MELMOTH , en zuilen 4 op diens gezag, (zonder dat
wij, even weinig ass de Heer SCHENK , daardoor gerekend willen worden lets te beflisfen) de plants uit dezen Nacht aanvoeren , die van Denzelven voor de voortreffelijkfte van ge.
heel het Werk gehouden wordt. Ook doen wij te liever deze
aanhaling , om voor hun , die het Engelsch van den Ileere
YOUNG niet mogten bij de hand hebben , de vergelijking gemakkelijker te waken, doordien het oorfpronkelijke der volgende dicbtregelen, de wiakzaamheid tegen den dood aanprijzende, bij de huidige uitgave van dezen Zang te vinden it
(bl. r19.)
Lorenzo! durft gif nog, nag !angel' u omtvinden
In zachte zekerheid,
wat roekloos zelfverblinden ,
Aileen otudat u 't lot het naadrend uur verbergt
Dat eens den jongften fnik van 't ftervend leven vergt?
't Onzeekre van dat uur houdt uw gevaar verborgen.
Waak, zoo 't onzeker is. waak dan met dubble zorgen;
Wank als de legerpost , die, buiten 't beer gevoerd,
Daar, loiter oog eu oor,, zijns vijands komst beloerr.
Leun , leun niet op uw fpeer; war fluimert ge op uw wapenr
Rijs •li dat geen ougenblik, onachtzaam ingellspen,
Uw matte ziel bedwelme; o zorg, dat niet de dood
U knikkende aantrefr.Waak,.weet fterk;'t gevaar is grout.
Aldus, Moon we eenmaal flechts dit vlugtig Leven derven,
Whit elke onfchatbre dag den roem van wel te fterven.
Misbruik dan 't fchoonst gefchenk, het dievbaar leven, niet,
Omdat gem fterflijk oog zijn uiterst eindperk ziet." (*)

Eene
(*)Zwee fpelfouten , mogelijk wel de fchuld des Drukkers , het'ben
Ia dew regels verbecerd. Zeker wijten wij dezen nog, dac onzaglijke
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ene en andere toefpeling des Dichters , zoo op gezegden
Fear H. S., als van SENECA, verdienen nageflagen te worden
in LUBLINK' S Vertaling, bl. 2a6.
En wie zal, dit lezende , of liever, wie, met den arbeid
van den Heere SCHENK , zoo ver die het licht ziet, bekend
zijnde, aan hem den lof weigeren, van onzen FEITEMA
roemd door keurig vermalde Dichtflukken, te evenaren? Wie
verlangt niet met ons naar het vervolg en de voltooijing van
dit zoo wel begonnen, en nu tot over de helft gelukkig voortgezette, Proeffluk.
r5 en enkele dergelijke nicer gelezen words. Maar finede voor
ftneedde op IA. S , en ook ontbrandde op bl. 15. verdiende *an,
wijaing.

A New Guide to the English Language , &c. Nieuwe
Gids voor de Engelfche Taal, enz. Door KAREL LEY. Te Rot.
terdan bij W. Locke. 008. 8vo. 492 131.
Taal is onbetwistbnar, even als de Franfche
D eenEngelfche
Hoogduitfche, eene. Wereldtaal, wijl zij, ten gevolge
van den uitgebreiden handel dier Natie, over geheel de wereid gefproken worth, wanrom ze, althans in Vredestijd,
aan alle ooze Landgenooten, die met den Engelfchen handel
in betrekking fiaan, onontbeerlijk is; maar,, behalve dat, is
ze ook onmisbaar voor alle Geleerden en Lief hehbers van Geleerdheid , uit hoofde der meesterflukken, welke Engeland,
ook in dat opzigt, voortgebragt heeft, en die, even als alle
klasfielte Werken, nit Beene Vertaling, hoe getrouw die ook
moge zijn, gekend /tunnel) worden.
Elk onderwijs in di taal , dat op een' ordelijken voet naar
den gang des begrips ingerigt is, verdient derhalve de flerkfte
aanprijzing; want fchoon ook in dit en alle andere Leerboeken
dezer Tale, op derzelver eerfle bladzijden, het Alphabeth ea
de klank of uitfpraak der enkele letters met Hollandfche
letters , lettergrepen , driekianken , en ook zoo de vokalen
uitgedrukt worden, en daarop dan volgen gemakkelijke Les,
fen voor de uitfpraak van enkele lettergrepen en woorden,
rrtoet dit alles, hue gering het ook fchijne, zelfs door bejaarde lieden, die deze taal willen leeren en redelijk goed uitfprekeu, geleerd en wel zeer ijverig befludeerd worden.
Met dat alles , en hoe klaar de Heer LEY de nitfpraak der letterett
door middel van Hollandfche letterklanken hebbe trachten te maken ,is het toch noodig een geboren Engelschman te raadpleger;
over de uitfpraak der d en th , c, g, b en k. Indedaad dit
Schibboleth der Engelfchen hat zich in geene Taal hoegenaamd
ties eenige klankvereenigende lettergrepen uitdrukken. De
P3
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meening van den Schrilver is ook, dat dit zijn Werkje door
Onderwijzers in her Engelsch gebezigd, en de uitfpask den
Leerling meeeene levende Item zal geleerd wortien immers hi/
Voorrede bl. I. in de HOP. vertaling: „ 0;n deze ken.
11 , nis gemakkelijk te maken, heb ik verfcheidene dnizenden
„ van woorden in eene alphabetifehe orde verzameld, met
„ behoorlijke toonteekenen voorzien en door gelijke woorden
,, of zinnen in de Nederdnitrche Taal verklaard , beginnende
met het Engelfehe Alphabet, welk men den Leerling.geer duff, delijk en naauwkeurigbehoort te doen tritfpreken,voorhij tot
,, de eenlettergrepige woorden overgaat" (overga).
Na daze woordenlijkten ett enkele Phrafes; welke dnernit
gevormd worden , volgt eene Inleiding in de Engelfche Spraakkunst, welke zeer beknopt en tevens volledig, en dus vont
de Leerlingen van het niterfle nut is,
De voornaamite aanmerking, wake tvij op dit Werlie heb.
ben te maken , welke .echoer deszelfs nuttig gebruik niet zeer
hinderlijk kan zijn , beflaat in eene bedenking omtrent het
zonderring gevoelen van den neer LEY over een zoo onafgebroken zamenhang der tijbelboeken , dat men geen vers of
fpreuk zoude mogen bezigen , om den jonge lieden in een
Leerboek ter vertaling op te geven. Hij zegt op bladz. XII
van de Voorrede:
„ Ik heb het invoegen van Lesfen uit de HEILIGE SCHRIFT
vermijd;deze onderwerpen zijn van eenen to verhevenen aard,
om als dagetijkfche Lesfen llechts voor het onderwijs van kinderen in 't lezen to dienen. Ik befchouw eti'tnerk den Bijbel
flan y als HET HEILIGE WOORD DES HEEREN , en als eene der grootile iegeningen , welke God, die oneindig is in LIEFnE en ONTTERMING , aan fchepfelen, zich door erfelijk en dadelijk
kwaad van Hem vervreemd hebben , konde fchenken. Dat
Inen zich berinnere, dat de Bijbel ons gegeven werd, zoo als
het Leven ons is gegeven, niet oth verminkt, afgefcheiden of
verdeeld to worden near het welgevallen en de grillen van ontvetende en dwalende fchepfelen, maar otn gelezen te worden
met een gemoed, behoorlijk gevoelig vonr de weldaden,welke
dezelve kan fchenken, en overeenkomflig het oogmerk van
deszelfs GODDELIJ10EN OORSFRONG om ons te leeren eerst to
zien, dan te kenuen en of te leggen onze ongeregtigheden,
onszelven en den geest der Wereld al" te flerven en een herb°.
ren levee te zoeken, in de zuivere Beide van DEN EENEN GOD
*EN EALIGMAKER., en in de L1EFDE VAN (HUE NAAsTE,N.
„ Dat gene, wat God heeft zamerigevoegd, zal de mdnsch
bier fchelden. De Heilige Schrift is volgens de kunst van
overeenflemming gerchreven, en door de HEMELsCHE WiJsHEID
zoo naauw verbonden , dat zij, gelijk de zenuwen en vezdlen
van het menfcbelijk ligchaam , niet kart van eon gercheiden
worden, zonder Naar gebruik en bare fehnOrthaid te vernietigen
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gen en het, geheel van bare Herneeche overeenftemming
verminken."
Myilieker wartaal dan deze zal men welligt nergens aantreffen. Floe toch komt dit alles in een Leerboek y our de Engelfche Taal te s ? IVij vragen aan den Heer LEY: zijn niet
SALOMON ' S en s y aAca's Spreuken zelfs door derzelver oorfpronkeliike Schriivers tot onderwijs der Jeugd gefchikt geweest?
De Schrijver fchijnt zercr weinig Bijbelfche Hermeneutiek
kennen , um dit diet te kunnen bevatten.

.De Tamale van Werring. Naar het Hoogduitsch van C. F.,
Vrijheer VAN BILDERBECX. Ifte Deel. Te Leeuwarden, bij
de Wed. J. P. de Boy. 1808. In gr. Svo. 346 bl.
lazen dezen Roman met veel meer genoegen dan den Doottgraver van dezen zelfden Schrijver,
onlangs door ons aangekondigd , alhoewel wij ook aan dat gefchrift den in meet' dan een
opzigt verdienden lof niet konden weigeren, en wij twijfelen
niet of de Familie van Werning boezemt iederen Lezer bet
levendigst belangin , en het tweede Deel, waarmede dit Wale
compleet zal zijn , wordt met verlangen te gemoet gezien.
AUGUST van Werning treffen wij het eerst aan, op een door
hem gekocht landgoed , naci2t hij uit de Oost-Indien was terug gekeerd , waar hij zien aanzienlijke rijkdontmen had verworven: hij had zich demeans begeven na den dood van zijnen vader, die gevallen was els een onfchuldig fiagtofFer van
de kunlienarijen sari hat Hof; hij leefde met zijne dochter
E VELINE • een beminnelijk , zonderling natuermeisje , en
maakt zijne boeren gelukkig.
Zijn broedcr, de Kamerbeer, FRITZ van Irerning, bezoekt hem met zijnen zoon AUGUST. FRITZ was een good mensch, dock, zoo drukt zich
de Schrijver Waif nit, van zijne vroege jeugd of tot zijnen
grijzen ouderdom bijna toe . , tusfcben de fchroef der etiquet•
tes van 't Hof gedranid en verminkt; AUGUST een jongeling
van goeden aanleg , maar Ilan en voor her Hof opgevoed.
Beide de broeders en hunne kinderen alzoo een waar contrast.
Eindelijk GCSTAAF van Werning komt ook te voorfchijn, mede een mensch dien men lief heeft en acht. Hem had zeker
voorval nog jong het land doen ruiritea ; men hield hem lang
voor overleden , doch onverwacht boort men , dat hij met zijne
dochter JENNY in de hoofddad was, en Generaal in Engelfchen dienst; doch fpoedig zijn beiden verdwenen. De Lezer ontvangt van de bijzondere gerchiedenis der broeders
en ook van dit verdwijnen naauwkeurige en zeer belangrijke
berigten.
VAN DANNENBEFtO,
vader, ee .. fte Minister aan
't Hof, en wiens grootheid op den val der Familie Werning
geP4
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gegrond was, is een beklagenswaardig booswicht, maar door
de verfiandige maatregelen van den ouclften AUGUST aan het
Plot van dit Deel in den geweldielen drang; maatregelen, die
zich nog verder moeten ontwikkelen, maar waarvan, daar
den Vorst de oogen reeds half geopend zijn, de uitflag wel
is vooruit te zien. Zijne docker' MINA waarop de Jonge AuGbsz het oog heeft, is indedaad oog weer beklagenswaardig; bij al haar gebrek is zij nog niet volkomen ondeu.
gend, en ook in haar flelt het hart des Lezers groot belang,
Irooral echter in den jongen DANNENBERG, juist het tegenbead van zijnen vader , wiens hart *an JENNY verbonden
fchijnt , welke hij van het ellendigst lot heeft gered , dock
die wij denken dat haar hart reeds elders had weggefchonken.
Wij verlaten de Famine bij dit eerfle Dee!, AUGUST ijverig
werkzaam, FRITZ naar 'c plan van zijnen broeder zich houdende buiten ieder fiaatsambt , maar levende in 'ulster en
recta en in de gunst van den Vorst; GUSTAAF in den kerker,
en JENNY ten tweedenmale verdweneu. De gefchiedenis is nabii
de ontwikkeling, welke wij met verlangen te gemoet zien.
Bet aangellipte kan genoeg zijn voor zoodanige Lezers, die
hij de voortzetting des verhaals het eerfle Deel niet weer ter
hand hebben , en dan ook wel ter herinnering onze Letteroefeningen plegen in te zien. Overigens houden wij dezen Roman voor wel gefchreven , zeer onderhoudend, en zij bevat
menigen voortreffelijken wenk en nurtige les. Het volgende,
tin AUGUST zijnen Neef, diep hij in that Mt om re reizen,
raadt en zegt, moge dit laatfte bewijzen:
„ Lieve August/ gij moet reizen, Inenfchen teeren kennen , hunne vooroordeelen gadeflaan en de uwe afleggen.
Tot dus verre hebt gij uit allerhande boeken magtig veel van
buiten geleerd: gij kunt danfen , te paard rijden, fchermen ,
teekenen, ook een weinig muzijk , en ik kan het u aanzien,
dat gij in uwe grootfche cirkels en aan het hof van uwen
Vorst veelligt minder verlegen zijn zoudt, dan gij than*
bij mij zijt — maar , goede jongen ! wanneer een boom
fchoone vruchten zal dragen, moet hij met vreemde takken
geEnt worden, en iedere plant groeit we/iger, zoodra zij •-••
al is het ook flechrs eenen voet breed van de plaars , waar zij
opfchooc, — verpoot worth. De mensch is een boom, eene
plant. Wil hij zich boven het alledaagfche. verheffen , dan
moet hij zijne bakermat verlaten ; en met iedere miji, die hij
achter zich last liggen, legt hij ook een vooroordeel af, verwisfelt eene gewoonte met eene betere, en ontdoet zich eindelijk van alien, wijI -zij doornen op zijn levenspad zijn , en
hij leert tevens zich naar iedere omftandigheid fchikken. Het
reizen is voor de kamer-opvoeding , wat het ko/orier voor
let fchi/derftuk is. Een kamer - geleerde blijft in een gezel:
fchap doorgaans een onophoudelijk vrager, en niets is lasfiger
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ger dan zulk foort van menfchen. Gij moet relzen , August,
opdat gij uwe eigene waarde en uwe eigene gebreken door
de deugden en ondeugden van anderen leert toetfen en doorgronden. Ga , werp u in den grooten maalflroom, dien men
Wereldnoemt ,en verzamel , offchoon ook fomwijlen wat chum,
eigene ervaring ; dan zult gij eenmaal van Uzelven niet te
weinlg, en van anderen Diet te veel vorderen. Leer in het
zwijmelend gewoel de houde waarde der eenzame uren fchatten, en in de bedwelming der vreugde het genotrijk ontberen
kennen. Befchouw de menfchen niet met de lamp van deli
Cynsker, mast beoordeel hen met een hart Vol liefde en toegevendheid. Gij zult menige dwaasheid bega g n wel nu,
last dat zijn ! Zoo flechts bet zetfsvertrouwen niet verloren
gnat, is er nog niets verloren. Bezie naauwkeurig en koelbloedig de plek , waarop gij firuikeldet of vielt. Hebt gij
borzaalt er van ontdekt, wacht u dan voor een andermaal en
flap moedig voorWaart.
Ook zult gij buiten twijfel dikwerf
thisleld en bedrogen worden hat daarom de menfchen met,
verhef u niet boven hen op de befpottelijke Ilelten van ;een
trotsch medelijden, maar werp een bilk in uw eigen hart,
en word befcheidener. De wereld ge/ijkt een flagveld , waarop de gemeentle mensch zich tot een held kan vormen. Die
nit den grooten flag des !evens ongewond is teruggekeerd,
beeft tevens menig genot , menige vreugde Mineten misfen.
Doch men werpe zich niet onbezonnen midden in 't gewoel
van dien flag, men trotfere het gevaar niet met roekeloosheid,
maar men zette bedaard en met eenen vasten tred iijnen weg
voort. Hood een dagbock , August! last dat meet de gefchiedenis uwer ziel, dan een verhaal van uwe ontmoetingen
behelzen. Hoe verder gij komt , des te vlijtiger moet gij daarin
terug bladeren. Door vergelijkingen zal het u rijke floilet
n
nadenken geven,, want de mensch van gisteren is zelden nog
de mensch van heden. Dat dagboek zij een zuivere fpiegel uwer
ziel ; het zij een vriend, voor wien gij zelfs de verborgentle fehul14
hoeken van uwe ziel zonder fchroom openlegt. Begeef u nimmer
ter rust, voor dat gij u ten mintle eenige oogenblikken met hem.
onderhouden hebt, nimmer ! hoort gij , August ! Nochverkeerde fchaamte, noch het demoedigend gevoel, het gevolg
cener dubbelzinnige daad, van nail uwen vriend eene zwakheid te moeten vertrouwen houde u van die nuttige gewoon:
te terug. Zoo lang gij mij fchrijven kunt: ik zet mijn elaghoe,{k
naauwkeuri; en onafgebroken voort! zal ik gerust zijn;
dan , wanneer gij mij moet bekennen : mijn dagboek heefi een,,
gaping! zal ik nog onbekornmerd blijven : maar,.August , wanneer gij het gebeel ter zijde iegt; wanneer geen moe6
genoeg meet heht om het open te flaan; wanneer gij voor
eenen blik in 't zelve als y our het verwjjt van eenen dengdzametf
vlugt, August! necht1 een4
vriend fchroomt, dan
fpoedige vlugt Iran u redden!"- enz.
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DELPHINE.

Delphine , door llfevrouw VAN STAEL HOLSTEIN. (lit het Fransek.
life en lIde Deel. Te Amgerdam, bij J. Mart. 18o8. In
gr. 8vo. Te zamen 604 bl., behaive de Voorrede.
elphine van Albemat is eene jonge Weduw,, voormeale
D gehuwd flan haren Voogd, die haar, bij eene niet gewone opvoeding, allerlei waardige en menschlievende gevoelens heeft ingeboezemd , waardoor aij, in het gemeene leven , boven vele harer fekfe uitmunt, en zich revens boven
vele oordeelvellingen , vooral van de Franfclie beau monde,
onderfcheidr. Door hare fchoonheid en ,door 'wren geest
treft zij het hart van Leontius van Mondoville. Deze, in
de groote wereld verkeerende , is naauwgezet ten opzigte
van het publieke gevoelen, offchoon anderzins een man van
uitgebreide kundigheden, gezond oordeel en geflrenge goede
zeden. Dit huwelijk wordt wederfireefd door eene rvi evrouw
van Vernon, eene Weduwe van de fchandelijkfte intrigues,
door haren voormaligen echt en verfpillend leven diep in
fchulden gewikkeld, en door hare Nicht Delphine meerma/en edelmoediglijk gered. Zij beffemt hare Dochter Matilda
tot dien echt, nit hoofde van bijzonder belang, neemt deartoe alle oniftandigheden, welke zij van hare Nicht door dagelijkfchen omgang kent, listig te ban, om den Heer Mondoville tegen Delphine voor in te nemen. Deze aanflag gelukt. Mondoville trouwt met Matilda ; zijnde eene Juffer,
dweepacbtig van, aard en van eene verwaarloosde opvoeding. Na de voltrekking des huwelijks bevindt Mondoville, dat de koppelaarfler, door list en logen, in dit haar
oogmerk geflaagd zij, en dat Delphine daarentegen ellezins
onfchuldig is flan de menigvuldige betigtingen. Deze fmart
grieft hem uitermate, zoo dat hij die verkiest regdlreeks
flan zijne Belmwdmoeder re verklaren, welke hij echter ter
naauwer, nood levende ontmoet, daar zij in aloe de verwijtingen van een folterend geweten overlijdt.
Tot hiertoe loopt de gefchiedenis dezer twee Deelen. Mevrouw VAN STAEL is genoegzaam bekend door hare bekweamheld in romaueske voorftellingen, welke altijd vol zij van
belangrijke aanmerkingen , vernuftige wendingen , epifoden en
waarfchijnlijke voorvailen, en zich ook door eenen goeden
briefflill aanprijzen.
\TO& het eerie Dee! gnat eene oordeelkundige befchonwing van den aard, de (trekking, bearbeiding en gefchiedenis der Romans, die wel gefchreven is, enter niet zonder
vooringenomenheid; terwijl drarbij de booge verclienften van
Cervantes , Richardfon en anderen , geenszins naar waarde
ontwikkeld, en vooral , gelijk de Vertaler zeer wel heeft aangemerkt , die der Ho/lenders geheeliijk zijn over her hoard
gezien. De Vertaling beveelt zich door naauwkeurigheid,
zuiveren fchrijfcranc en juista
ih*
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Sophia of de Gevolgen der Ligtzinnigheid en van gebrek
Huishoudelijkheid, Eene were Gefchiedenis. flan forage Dockters , gehuwde Prouwen en Illoeders toegewijd, door fulls
BERGER. To Zaandam bij H. van Aken. In gr.8vo.178 BI.
e bevallige, maar diep ongelukkige soeuse, , zoo geheel em
al de ourzaak van Naar eigen angeluk , terwijl zich anderzins altos vereenigde tot haren uitwendlgen voorfpoed, gave
aan ooze aankomende Schoonen eene waarfchuwende lea! De.
opmerkzame waarnemer heeft voor het toekomend geflacht bet
kommerlijkst vooruitzigt, bij het zien van zoo vele Gratidne
beflemsi tot gelukkige Echtgenooten en waardigelVloeders,die
aan hetzelfde euvel , ais deze SOPHIA, ziek zijn, en itoogat Wear»
fchijnlijk , bij ane hare berninnelijkheid , Echtgenooten Kinder=
en zichzelve het leven zullen verpoten, ook bij eene enders
niet °nus flige fortuin. Reeds bij den bloei en de welvaart onzes
Lands mogt men van eene deugdelijke Huisvrouw zeggen , gelijk in Salomon's tijd: hare waardije is verre boven de robijnen;
maar in den tegenwoordigen tijd is en fchoonheid en bevalligheld veel minder nog dan iidelheid en bedrog , zonder deze deugdelijkheid , (Huishoudelijkheid op den titel van dit boekje genoemd) wasrdoor zij hare hand Haar de Jpilk uitlirekt ,en hare
handpalmen den fpinrok vatten doer. Van deze deugd was het
oude Nederland al mode beroemd; het Koningrijk Holland heeft
nog zoodanige Iluismoeders en cerbare Jonkvrouwen , ook
in den annzienlijkften hand, die nog lange jaren de voorvaderlijke zeden in beer gellacht zullen voortplanten. Niemand
is intusfchen zoo verblind , dat hij de doorbrekende
held onzer dagen voorbij ziet, en veien zullen met ons, thans
vooral , lluishoudelijkheid ale een voornaam en bet eerst =like in een leerboek your vrouwelijke opvoedingvereifehen. Het
boekje is wet gefchreven, en bij de verdwaasde, en helaas door
hare moeder in begin ook wet zeer verwaarloosde SOPHIA,
ileken IIENRIETTE hare zuster, en Jum p hare vriendin , zeer
voordeelig al. Wij willen dit opftel alzoo onze jonge lieden
van beide fekfe van goeder harte ter lezing annprijzen , en
ooze Iongeiingen toeroepen : zijt voorzigtig bij de keuze eenee
Zchtgenoote! Jammer intusfchen dat het een en ander bier
wat overdreven fchijnt; intusfchen de titel zegt eene ware Ge.
fchicdenis, en het hot hevestigt dit: jonge Dochters! Echtgenooten en Moeders! neemt een voorbeeld aan S)PHIA , hare ge..
fchiedenis is verfchrikkelijk — en waarheid!
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De Beoefening der Teekenkunde door de eerge Gronden der Meet.,
hunde gemakkeliik gemaakt , door n. NUMAN. Te iimlierdam ,
bij 1. van der Hey en H. van Munher en Zoon. 1807 en. 18°8.
Me en Ildc Stukje. 4to.
Trinderen betoonen meestal lust tot het teekenen van de voorAA. werpen die hen 'r must ie oog valien. Al fpelende
ver.
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vermaken zij er zich mede, en weten foms door de kraCht der
Verbeelding zich derwijze nit te drukketi, dat men zien kan ,
*at zij bedoelen, hoe ruw en onvo/komen ook hunne navolging zijn moge. Niet zelden intusfchen blijft het bij dlt fpeleis,
zondet wezenlijke vorderingen in de Teekenkunde te mtken.
Behalve dat de Ouders het werk niet aanmoedigen , als geene
bijzondere genie daartoe in hunne Kinderen ontdekkende, of
zich niet vetheeldende dat het voor hun volgend beroep zou te
dade komep; zoo mag men oak van de geftaakte oefening in
de Teekenkunde bij velen eene oorzaak zoeken iu de wijze van
onderrigting; in bet gebtek aan eenvoudige handteiding, en te
fpoedige overbrenging van den Leerling tot te moeijelijke voor-)
beeldetz.. Op deze wijze warden de Leerlingen verdriettg, en
laten den moed zakken. Zij kunnen met het nateekenen van
Oogen, Neus Mond en 't Eirond zoo fpoedig niet te regt,
vinden die afzonderlijke deelen ook niet behagelijk , weten dikwijls niet, war ze verbeelden moeten, en verfiaauwen alzoo in
hunnen liver. Beter is het dus, met gemakkelijker en bekende
voorbeelden te beginners; en daarbij, mits de noodige afwisfeting, te blijven , tot zoo lenge zij bekendzijn met de regels,
waarop de kunst van navolging gegrond is, en welke in die
voorbeelden kunnen en moeten worden aangewezen.
De Heer NUNIAN, door keurige voortbrengfels van zijne
genie en bekwaamheden under onze Landgenooten met lof bekend , en wegens langdurige ondervinding van de waarheid der
bovengemelde aanmerkingen overreed, wed te rade , om van
den' heerfchenden lust tot de Teekenkunde, dien men bij de
eugd vindt, meer nut te trekken, dan rot nu toe gelchied is. Hij
J eeft daarom eenen anderen, dan den gewonen weg , ingeflagen , en geeft ohs een TEEBENBOEIt bevatrende eene wijze of
bandleiding, volgens welke de eerstbeginnenden op de beste en
aangenaamfte wijze zullen kunnen onderrigt worden. Deze twee,
Stukjes (welke nog van twee dergelijke zullen gevolgd worden)
beftaan leder nit een tvvintigtal van eenvoudige voorbeelden,
nit bet fpeelgoed der Kinderen, huisgeraden, gereedfchappen
en dergelijke genomen ; voorbeelden, alien bij de Kinderen bekend , met juistheid en in zeer bevalligen fmank geteekend en
gegraveerd. Zij behagen ; zij moeten elk op het eerfte gezigt
behagen, en kunnen niet nalaten den lust tot de Teekenkunde
op te wekken en gaande te houden. Van bier dat wij oils verpligt vinden, deze Stukjes (elk flechts f z - so kostende) der
kunstlievende Jeugd en hare Onderwijzers ten fierkfte aau te
prijzen; te meer,, daar bovendien het Eerfte bevat Eene beknopte Perklaring van de eerie Gronden der TEEKENKUNDE ; en het
Tweede, Eene dergelyk! van de eerlie Gronden der POOR*
2IGTKUNDE. De volgende Stnkjes zien wij met verlangen v
gemoet.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Ophelderingen van fonnnige plaatlen van het Uitlegkundig
Handboek des Nieuwen Testaments ; voor Ongeleerden.
Door G. E. RED DINGIUS, Predikant te Waardenburg en
Neder- linen. Te Groningen, bij W. Zuidema. i8o8.
In gr. Svc. 172 131.
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e geleerde REDDINGIUS heeft, door de ultgay e van dit gefchrift, bij wijze van aanhangfel tot
zijn onlangs uitgegeven Uitlegkundig Handboek, eenige
voldoening willen geven aan 't veriangen van velen, die
omtrent de gegevene verklaring van deze en gene plaat.
fen wel eenige opheldering begeerden • waarvoor hem
Diet alleen ongeletterden, maar ook nog wel anderen,
wier omftandigheden Diet altijd toelaten , om hunne
voormalige letteroefeningen behoorlijk voort te zetten
en uit te breiden , zullen danken. Menige goede gedachte of ook gepaste wenken zullen zij er in, aantre.f.
fen , ook verfcheidene lezenswaardige fchriften van de
beste Uitleggers /eeren kennen. Voor eigenlijke geleerden, die hun dagelijksch werk van de Bijbelltudie maken, en met de daarin van tijd tot tijd gemaakte vorderingen genoegzaam bekend zijn , teeth de Predikant
van Waardenburg en Neder-ijnen deze Ophelderingen
niet gefchreven. Deze echter zullen ze ook met genoe.
gen doorbladeren , en hier en daar nog wel lets, dat nog
Diet alzoo door anderen geopperd is, en echter aandachtige overweging verdient, opmerken. Zij mogen 't dan
ginds en elders niet eens zijn met den Schrijver, geensgins cchter zaI men hem den lof weigeren van veelal de
beste Uitleggers geraadpleegd , cn de meest gepaste verklaringen van moeijelijke plaatfen aangenomen te hebben. Hier en daar is tie Schrijver van zijne te voren
in het Uitlegkundig Handboek voorgellelde verklaringen, of geheel of ten deele, afgegaan. Joh. XII: gt.
had 'hij te voren verklaird van den invloed der leers
Q
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van Jezus, oin den Satan zijne magt te doen verliezen;
nu meent hij, dat Jezus, in dit vers, op de gevolgen van zijnen dood ziet , en dat vs. 33 tot verkla•
ring van beide voorgaande verzen client. Over Phil.
I: 21 neemt hij zijne gegevene nitlegging terug , en
treedt die bij van zijnen Broeder den Predikant van
Dronrijp. Hebr. X: 29 zegt hij nu te zien , dat verkeerd door hem verklaard is. Over s Petr. I: Jo,
was hij voorheen in het onzekere , maar nu peter onderrigt. Bij i Tim. 1: 18 brengt hij, na reeds te voren
tweederlei gedachten over de Profetien, die van 771910theus voorgegaan waren, voorgedragen te hebben, nog
eene , derde van eigene vinding, zoo hij meent, en die
wij ons ook niet erinneren elders gevonden te hebben,
te berde, volgens welke door de Profetien hier flechts
in 't algemeen de Leer zou kunnen verllaan worden , die
aan Timotheus was bekend gemaakt. Wij twijfelen zeer,
of het fpraakgebruik de laatstgenoemde uitlegging wei
toelate , en kunnen ons niet overtuigen , dat de plaats
van Lukas , Hand. XXV: 26 , dezelve begunf'dge.
Men ontdekt echter in dezelve, gelijk in vele anderen,
den zelfdenkenden man , van wrens arbeidzaamheid en
warme zucht om nuttig te wezen reeds zoo vele proey en voorhanden zijn.

Kleine Sehrift:,n, meestal firekkende ter uitlegging van de
H. Schrift ; bijeenverzameld en uitgegeven door w.
Itfr,DD1NGIUS
Predikant te Dronrijp. Zilch Bundel.
Te Groningen, bij W. Zuidema. 1808. In gr. 8vo.
134 Bl.
an den aanleg en het Joel der uitgave dezer Kleine
Schriften te voren verflag gedaan hebbende (*) ,
V
zal 'r genoeg zijn once Lezers den inhoud van dit derde
Stub, waartnede nu 't eerlie Deel wordt gefloten, me.
de te deelen. Het bevat lien Stukjes , en eenig Mengelwerk.
I. Korte Verhandeling over den verleider en de verleiding
onzer eerfle voorouderen, door j. c. METZLAR Pred. te
Har(*) dig. Fad. Letteroef. 18e7, bl. 596.
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Ilarlingen. De Steller voegt zich bij die Uitlegger§,
welke meenen , dat er bij den val onzer voorouders
Been Jiang is tegenwoordig geweest , maar de benaming
van flang, in 't nude verhaal, eene verblocmde benaming is van den Zatan, {waarom niet SatanPj Alle bijgebragte redenen iteunen op de vooroncieritelling, dat
ook de Duivel in 't fpel geweest is, en gelden, bijaldien zij iets afdoen, alleen tegen hun, die zich te gelijk
de hang vooritellen, als 't werktuig, waarvan zich de
Duivel zou bediend hebben, om de ecrlle menichen te
verleiden. Met andere, in de laatfle jaren in omloop
gebragte, gevoelens fchijnt de Harlingfche Predikant geheel onbekend te zijn. En , even alsof er nimmer getwijfeld ware aan de eerfte voorondertlelling, treedt dan
de Schrijver verder, op zijne wijze , in 't onderzoek
van deze vraag : Het heeft toch de Zatan het proefgebod,
van God den mensch voorgefchreven., geweten? Hij wist
dit , zegt Do. METZLAR , zonder eene bijzondere bekendmaking van God, door zijne eigenaardige en natuurkke Ivetenlchop! Hierop volgt dan loortgelijke oplosfing
van zwarigheden , die men wel eens tegen de GAlelijke lactating van den zondenval heeft gemaakt , en
eindelijk nog zoogeriaamde nuttige aanmerkingen , in den
trant eener ouderwetfche roepasling. Wij verwonderen ons, dat de kundige Verzametaar aan zoodanig gefchrijf plaats geeft in dezen
If. Uitlegging van Openb.
2.0 in een Ontwerp eener
Leerrede door A. ADRIAN' Pred. te Dokkum. Dit
ilukje is ons veel beter,, dan 't voorgaande , bevallen.
Evenwel twijfelen wij zeer, of de Schrijver het beeld
in den tekst , en de daarmede bedoelde voorftellingen ,
wet regt gevat heeft. Wij wijzen naar den Commentarius van EICH}ORN.
T7erklaring van Moth. VII: 13, 14 in dergeliik
Ontwerp , door denzafden Schrijver. Er worth toege*
Haan, dat in de woorden van Jezus pia op alle tijden
gezien wordt, en evenwel worcien dezelve aangemerkt ,
als behelzende eene les voor icder mensch , ten alien.
tilde.
IV. Fragment nit eene preek van Prof. P. CHEVALIER
bevattende 4 bewdzen , tint de geroigtrekking van Paulo!
Rom. VIII: 3a. allezins ivettig is. Wij meenen te mogen
vastftellen ,dat de Hoogleeraar, zoo MI thans leefde niet
Jigt goedkeuring zon gegeven hebben ;tan zoodanige ges,
rneen.
Q
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meenmaking van een onder 't booren opgerchrevm of
nagefchreven brok van eene zijner Leerreilenen.
V. 4anmerkingen van een beroemd Predikant Welke
voor korte jaren overleden is, over Luk. XVI: 2. Uit eel'
enkeld gezegde van Jezus, . in de bekende parabel van
den rijken man en Lazarus, wordt dit , dat God den
dienst der Engelen gebruikt , om de zielen der gelo.ovigen,
onmidddlijk na hunnen dead, in een alleraangenaamgen,
verksvikkelijkgen en vertroostenden fiaat over te brengen,
voorgeileld als eene zekere, noodzakelijke er nuttige ,
vereerende en Godverheerlijkende lvaarheid.
VI. Verklaring van Hof. VI.: 8. door een leerling van
SCHULTENS en N. G. SCHROEDER. Voor zulke finkden meesten dank.
es
j verdient de Verzamelaar wel
VII. Driederlei verklaring van (Itic 7 v, yoh. XIX: Ir.
Geene derzelven prijst zich , door gemakkelifltheid en
gepastheid in de reden van Jezus, aan. Er zifn , naar
ons gevoel, veel betere uitleggingen van deze moeijelijke plaats voorhanden.
VIII. Uitlegkundige opheldering van Luk. XVI: 9,
door T. RADSITA, Pred. te Hempens. Bit ftukje draagt
blijken van de meer dan dagelijkfcbe kunde en het
lchrander oordeel van den Oplteller, en iteekt vrij wat
of bij meest al het voorgaande. De Historia C; itica explicationum parabola Luc XVI: / — 13 van J. c. sc nr:t
TER zou den Schrijver, indien bij er mede bekend geweest ware, nog wel aanIaiding tot deze of gene verdere aanmerking gegeven hebben.
IX. lets ter verklaring van I Cor. XV: 12—t9. nit 't
Latijn van KNAPP. Een refit frsai flukje , gelijk meest
alles van dezen nitmnntenden Ilallfchen Godgeleerden.
X. Kerte Aanmerkingen over eenige Bijbelplaatf2n , door
den Uitgever ; over Luk. X: 3o-36. „rob. X: r6. XI: as,
st6. XX: 17. i Yoh. 1: 7. Allen verdienen overweging.
In bet bijgevoegde 1Wengelwerk komt eerst voor eene
Re,deroering, bij gelegenheid van den yaardalr des Tioningr
van Holland, door den Pred. ADRIANI te Dokkum nitgefproken, a Sept. 1807, over yob V: 13. Indian de,
zelve waarlijk alzoo is uitgefpreken , geliik wij ze bier
lezen , clan verdient de Eerw. ADRIANI , hoe verdienftelijk anders , voorzeker geene plaats onder de
Redenaars van een onderfcheiden rang. Of weIJigt is de Hervormde Gemeente te Dokkum alleeii met
zoodanige wijze van' redevoeren gediend. Daarop
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op volgen voorbeelden van eene meer plegtige bediening van
den doop in de Hervormde Kerk, en, behave eenige
ltichtelijke dichtflukjes, ook vermelding van lets, dat
genoemd wordt zegen op eene preek. De zaak is deze:
Zeker Predikant , over het zestie gebod predikend,
had onder andere geleerd , dat het doodllag is, wanneer menfchen nalatig blijven , zich zelven of hu;ine
kinderen , die de dikwijis doodelijk bevondene Kinderziekte nog niet gehad hebben , met de Koepokkcn te
doen hrenten. Deze woorden maakten op een man, die
tot hiertoe tegen deze kunstbewerking was ingenomen,
zulken indruk, dat hij voornam zijne kinderen te laten
inenten , en dit des te eerder liet volbrengen , omdat
een -der kinderen , na 't hooren der preek , zeide: Z90
vader en moeder mij niet laten ininten , koom ik fchielijk
ender de zwarte modder. Wie prijst niet diens Leeraars
welmeenenden ijver? Maar nioest dit ook al in dezen
Eundel gedrukt worden?

lifbel-fpreuken, opgehelderd door leerzame Voorbeelden of
zedelijke Verhalen, bij welke plaatfen nit de H. &brill
tot een grond/lag gelegd zifn. Door w. e. ttrnimvolus , Predikant te Dronrijp. Te Groningen, bij
W. Zuidetna. 18z8. In kl. 8vo. 182 BI.
De Eerw. Opfteller van dit Werkje heeft zich voorgeook nu wederom , gelijk hij meermalen was,
nu trig te zijn voor zijne Landgenooten en Medechristenen.
wilde door voorbeelden ftichten; door goede , de
zaden der gods vrucht doen wortelen en tot vruchrbaar.
heid ontwikkelen ; door kwade, het zaad der oudeugd
doen verltikken en deszeffs uit1Pruitfels verfterven.
Eenigerrnate poogt hij hierin na te volgen den Heer en
Heiland Jeztts Christus, die ook dikwijis voorbeelden
bezigde, ten einde daardoor zijn onderwijs nadruk bij
te zetten , en hetzelve te p eter ingang re bezorgen tot
't verfland en hart zijner toehoorderen.
Ter bereiking van dit loffelijk doel, deelt de Eerw.
Schrijver hier mede een aantal zedelijke verhalen, in eenen populairen , eenvoudigen, vloeijenden en onderhoudenden Dezelve zijn, blijkens ooze eigene bevinding, zeer gefchikt om den leeslust der jeugd op te
wckQ3
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waken , en moeten ook vast met genoegen geleten
worden door die minvermogenden en mingeoefenden
onzer Medechristenen, voor welken dezelve voornameqk gefchikt zijn. Het is van hier dat wij dit Werkje aanbevelen tot prijsjes voor kinderen , en meervermogenden annmoedigen om hetzelve te koopen, en onder
behoeftigen, zoo maar feergierigen, nit te deelen , waaroe de prijs ook zeer gematigd gefteld is.
Wij vinden in clit Werkje vijf-en-twintig zedelijke
Verhalen of Voorbeelden van verfchillenden aard, we!
gefchikt om ten goede aan te fporen en van het kwade
of te fchrikken. Een enkeld voorbeeld, uit eene echte
gebeurtenis ontleend , ontmoeteden wij bl. 176 env.
Voor 't overige zijn het verzierde vertellingen, die zeer
goed Joel treffen. Wij vinden bier de tegenwoordige
voordeelen der godzaligheid; de hehzucht ; den huisfelijken vrede in geringen toeftand, als beter dan onrust
met rijkdorn; het verderfelijke van den hoogmoed; het
belang van eenen goeden roam , vooral voor jonge lieden, gefcherst. Voorts vinden wij hier getoond het terugwerkend voordeel der bermhartigheid; het nut van
goede, het nadeel van kwade gezelfchappen ; het onheil
der kwaadfprekendheid ; het teed , door een ontaarden
noon , den ouderen verwek't; bet pligtmatige der vergeeflijkheid ; de vreugde der ouderen nit 't gedrag van
brave kinderen; de dwaasheid van 't vertrouwen op
vergankelijke goederen; het onwankelbare des vertrou-;
wens op God; de kunst der vtergenoegdheid; het fcha,
et eliike der traagheid ; het beminnelijke van een vredelievend karakter; het nadeelige der eigenwijsheid; het
belang , eene verftandige vrouw te bezitten ; het affchuwelijke der dronkenfcbap ; het loon der onbertnhar.
tigheid; het nut der tegenfpoeden ; het verfehrikkelijke
etener kijfachtige vrouwe; het gewigt der zedelijke verhetering; de kortflondigheid des levens, en het gerust
gffierven van eenen Christen.
Bij de Verhalen is gebraik gemaakt van het onderwijs
des Ilijbels, ten einde het nut te vergrooten. Door het
bijbrengen van de plaatEn der H. S., die v66r elk verhall of aan cleszelfs hoofd gefteld zijn, en met een
woord, daar zuiks noodig is , opgehelderd. worden ;
ClOor het zamenvoegen, dearenboven, van de, voorbeelden met dezelve, waardoor de waarheden , pligten en
Yerzekeringen (Luria vervat als unfhouwelijk worden
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den , dacht de Eerw. Schrijver te regt zijn nuttig 00g.
merk beter te zullen bereiken , dan door verhalen alleen.
Hij geeft hierdoor aanleiding , dat men die gezegden of
fpreuken in het geheugen prente , misfchien wel Bens
optla , in den Bijbel naleze, en alzoo dubbeld voordeel
erlange. — Eene enkelde keer had de toelichting jets
omtlandi ger kunnen en ook dienen te zijn. Bij v. Het Xde
Verhaal heeft aan 't hoofd Rom. XII: 20. Indien dan
amen vijand hunger; , zoo fpijzigt hem; indien hem dorst ,
zoo geeft hem to drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoed hoopen. — Hierop begins deze afdeeling aldus „ Wanneer wij te werk gaan volgens
die fchoone lesfen van het Christendom, door welke ons
worth aanbevolen , onze vijanden lief te hebben , en
bet kwade , dat zij ons aandoen, niet met kwaad , maar
met goed , te vergelden : wanneer wij dus, naar de vermaning van den Apostel , hun, zoo zij door honger of
dorst gekweld worden, gerecdelijk fpijze of drank aanbieden , om zich daarmede te verfierken en te verkwikken : zoo zullen wij hen gewis befchamen en tot inkeer
brengen; het welk Paulus uitdrukt met de fpreekwijze:
kolen vuurs op hun hoofd te hoopen. Het volgende
verhaal zal ons een duidelijk voorbeeld daarvan vertoo.
Den." Zonder wijdloopige uitbreiding had toch met
een kort woord kunnen aangeduid worden, op welk
eene wijze dit zonderling gezegde de beteekenis heeft go.
kregen van iemand te befchamen of tot inkeer te brengen.
Beier beviel ons te dien opzigte de inleiding tot bet
XIde Verhaal , Pf. CXXVII: 4. Celijk do pijlen zijn in
de hand eenes bolds: zoodanig zijn de zonen der jeugd. —
„ In den IN! der Oosterlingen worden brave zonen met
pijlen vergeleken , omdat , gelijk een held zich van dit
wapentuig bedient , em de aanvallen van vijanden of te
weren, zoo ook zulke zonen tot verdedigers van hunne
ouderen kunnen ttrekken," enz. Ons beltek niet gedoogende ulcer van dit Werkje te zeggen , fluiten wij de
aankondiging met hetzelve nadrukkelijk ter lezing en
verfpreiding aan te prijzen.
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De dringende kracht van Christus liefde , of Leerrede,
gehouden ten voordeele van eene Liefde -fchool , binnen
London, op den 30 iaart i800 , door JOHAN NEWTON, Predikant aldaar. Te Dordrecht, bij A. Blusfd
en Zoon. In gr. 8vo. 44 BI.
Londenfche Predikant NEWTON, wiens BekeeringJJ gefchiedenis,Cardiphonia of Getneenzame Brieven,
Leerredenen , bij velen onzer Landgenooten , met genoegen ontvangen zijn , heeft nog, in den hoogen onderdom van vijf- en - zeventig jaren , deze Leerrede,
het laatfte gefchrijf, zoo veel men weet , dat via hem
in druk verfehenen is, met een godsdienflig oogtnerk
willen gemeen maken. Hij geeft dezelve niet voor eene
naauwkeurige kopij van hetgeen hij op den predikftoe/
heeft uitgefproken; er velliep eenige tijd , eer men hem
verzocht dezelve in druk te geven ; zijn geheugen is
door den ouderdom veel verzwakt , en hij heeft gene
santeekeningen om het te bulp te komen. Het plan zal
echter wel 't zelfde zijn, en hij hoopt en gelooft,clat van
de hoofddenkbeelden geene weggelaten zijn , en dat de
bijvoegfels, zoo er die in zijn, weinige zullen wezen.
Men moet ze dan nemen, zoo als zij is.
In de tekstwoorden , 2 Kor. V: 13-15 , vindt de
Leeraar drie hoofdzaken. (I) De groote en voorname
beweegreden van des Apostels gedrag , de liefde van
Christus dringt ons. (2) Fen tweetal leerflukken die
denganfchen inhoud der Evangelieprediking behellen,
idn is voor alien georven en dus zijn alien gefiorven.
(3) Het doelwit van den 'Apostel , bij het aandringela
op die waarheden , opdat de genera, die leven , niet nicer
zich zelven zouden leven, maar dien, die voor hum geflorven
in opgewekt is.
Deze drie flukken ontwikkelt de Eerw. NEWTON, op
agile wijze , met blijkbare eleeineming in 't groot belang , dat hij in de kennis en werkdadige beoefening
van deze en andere, naar zijne feeening, daarmede vetbondene leerbegrippen ftelt, en leidt dan vervolgens
daaruit ernflige vermaningen en aanfporingen af, naar
aanleicling van tijd en plaats. De Leerrede is gehouden
in eene Liefde-fchooldie door milddadi ge giften in
rzelver
b
ng van dekweekelingen
itaat bli$ft, tot ambevel
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aan de edelmoedigheid der Hoorderen. Alles is doormengd met gemoedelijke aantnerkingen , die wel niet
alien in een naanw verband itaan met bet gekozen onderwerp, en niet meer pasfen voor de gelegenheid , bij
welke de Grijsaard fprak, clan_ bij elke andere, maar
die toch de lief hebbers van 's mans fehriften , orn 't even
waar en hoe geplaatst, gaarne nog eens weder zullen
lezen. Men ziet allcrwegeu warm godsdienstgevoel
dooritralen.

Schei- en Huishoudkundig Magazijn, door DANI?.L CR.AA.VEN Lid van het Bataafsch Genootfchap der proefondervindelijke Wijsbegeerte to Rotterdam, en Doctor in de
Geneeskunde enz. aldaar. IJIe Deel. In den Haag, bij
Immerzeel en Comp. 18c9. In gr. 8ve. 371 BI.
nderfcheidene pogingen , tot vermeerdering der wetenfchappeliike kennis van de verfchillende takken
der Geneeskunde, zijn wij moeten zulks volmondig erkennen , tot oneer barer beoefenaren , in ons Vader•
land, mislukt. iVaar, toch is het Werk, dat eenigen
tijd, in een verloop van tien jaren , behoorlijk Rand
heeft kunnen houden , en tot welks (taking bet geringe
vertier geene aanleiding moest geven? Het ddnige Werk,
dat der Geneeskunde meer bijzonder is toegewijd, en
Band houdt , is bet door ons meermalen met lof beoordeeld Geneeskundig Magazijn. Omtrent eenen
meer bepaald Scheikundigen arbeid is tints eenen geruimen tijd zeer weinig ondernomen ; het getal van
Scheikundige Leerboeken is wel vermeerderd, maar het
onthrak ons , bij den voortgang en de zoo blijkbare volkomenheid dezer wetenrchap , aan zulk een Werk , dat
bijzonder haren weldadigen en gewigtigen invloed op
het Fabrijkwezen en de Nationale Huishoudkunde in
het helderst licht plaatfte, en zich alzoo bijzonder tot
Chemico-technifche onderwerpen bepaalde. Het op
hoog gezag des Konings vertaaide 'Werk van den Heere
CR1APTAL is het Aiken , waarin aan dit oogmerk voldaan
worth, daar in hetzelve de fcheiknndige grondbeginfelen voor bet Fabrijkwezen ontwikkeld en in het vervOlg
welt
laar op toepasfelijk zullen gemaakt worden.
menende pogingen , ter bevordering dezer hoogstbe•
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langrijke fcheikundige kennis aangewend, moeten derhalve, offchoon al eens de flrengfie kritiek niet kunnende doorttaan , welkom zijn voor de Iiefhebbers der
Scheikunde. Wij moeten dos reeds vooraf den Heere
CRAANIIN , van wiens fcheikundige kennis wij reeds
vroeger met lof gewaagden , onzen dank daarvoor beinigen dat hij den luister dezer wetenfchap, door dit
Magazijn bijzonder aan Karen weldadigen invloed op
het Fabrijkwezen toe te wijden , verhoogd heeft; en
daar het Z. M. behaagd heeft, om, door middel van
den Minister van Binnenlandfche Zaken, hetzelve aan
de Landdrosten te doeu toezenden, ter uitdeeling aan
des waardigen, vinden wij ons verpligt , ooze Lezers
met den inhoud van dit Magazijn eenigzins nader be.
,trend te waken.
Het eerfie fink, dat bier voorkomt, heeft ten anderwerpe eene proeve over de volmaking der fcheikundige
wetenfchappen in Frankrijk, door Doctor CRAANEN uit
het Fransch van den kundigen CHAPTAL vrijelijk overgezer. Dit doet ons dadelijk zien, dat hetzelve niet
oorfpronkelijk is , en tevens , dat het daarin voorgeftelcie op Frankrijk bij uitfluiting toepasfelijk zij : iets ,
hetgeen de Heer CRAANEN ook erkent , en nit dien
hoofde niet geoordeeld kan worden , geliik de Rec. oak
der Rec. wil, zonder nadenken het vvoord Frankrijk te
hebben afgefchreven, daar de enkele opgave, naar het
Fransch, den Lezer doet befluiten , dat deze proeve
meer bepaald tot dat Land behoort. — Dezelve bepaalt zich tot de opgave der bulprniddelen , om voor
den Staat nuttige werklieden en kundige Fabrijkanten te
vormen. Na eenige elaarmede in betrekking flaande algemeene en bijzondere bepalingen , houdt de Schrijver
zich verder bezig met bet onderwijs in het verwen
en in het daarftellen der dierlijke bereidingen; — in
de hewerking der onderfcheidene metaalfoorten ; in
het vervaardigen van aarde- en glaswerk; — in de bereiding van zuren en zouten, en in bet daarflellen van
geestrijke dranken. Eene tweede en derde afdeeling
is toegewijd aan de overweging der middelen, om de
prijzen der fabrijkmatige voortbrengfelen , zoe veel
znogelijk , te verminderen, en over de plaatfen en gelegenheden , die , voor den aanleg en de uitvoering
der onderfcheidene fabrijkmatige onderwerpen , het
zneest gefchikt voorkomen. — Wij hebben dit auk met
zeer
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zeer veel genoegen gelezen, en zien geene reden ,waar.
om men van hetzelve , met de noodige veranderingen
op het Fabrijkwezen, geenen heilzamen invloed zou
kunnen verwachten.
Dat de roepo,sting der Scheikunde op de huishoudkundige bezigheden des maatichappelijken levens zeer belangrijk is , zal de Lezer in het tweede fink , eene Redevoering
over de Scheikunde en hare betrekking tot de nationals
huishoudkunde , bondig en duidelijk bewezen zien; daar
de Schrijver, Dr. CRAANEN , de voornaainfte voorwer.
pen aanflipt , waarmede de Scheikunde in betrekking
that, en die van 'mar derzelver nuttige itrekking ont.
leenen. De nieuwe , zoo zeer geprezene , wijze van
bleeken , door het kunstmatig aanbrengen van zuurftoffe , de bereiding der houtskool , de omvang van het
verwwezen van laken , garen , zijde en andere ftolFen,
als ook die met indigo, de zeepbereiding, de fterkwa.
ter-stoking , bet loodwit en de loodzniker.bereiding,
het bierbrouwen enz. waken het voornaamtle gedeelte
fait, hetwelk wij der lezinge overwaardig achten.
Op deze Redevoering volgt, na de mededeeling van
een berigt van den Beer V. ERMERINS over de Meekrap,
eene fcheikundige Memorie over het ontdekken der Meekrapvervalfching , in diervoege als dezelve, door gelen
Bergfchen oker, zoo ook door andere oker-foorren , be.
werkftelligd words, door den Schrijver aan de Holland.
fche Huishoudelijke Maatfchappij te Haarlem ingeleverd,
waarin bij , als het beste herkenmiddel van ijzer- of
oker-deelen onder de krap , (daar de oker Been ander
ligchaam uitmaakt , dan eene bijzondere vermenging van
ijzerkalk met deze en gene aardloorten ,) de zoogenaam.
de Berlijnsch hlaauwzure potasch (Prusflas potasfite cryflallifatutn) befchouwt. \\Tij gelooven , dat dit reagens
boven vele andere berkenmiddelen , ter ontdekkinge vats
ijzerdeeltjes in de door oker vervaischte Meekrap, den
voorrang verdient ; te weer, omdat het boven vele in
zuiverheid te bekomen is , iets hetgeen wij gelooven
dat niet zoo ruimfchoots op andere , en bij v. op bet
galnotenzuur,, zal kunnen toegepast warden, daar dit
Met altijd van alle looijingftoffe en extra6tive deeltjes
bevrijd gevonden wordt. De Schrijver verdient dus
weder,, met opzigt tot deze zijne in het werk geftelde
proeven , lof.
De befc4rijving cellar nieuwe uitvinding van den Heer
zit? L.
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van Amiens, om. den hennep in twee uren tijds
en in alle jaargetijden te doen rooten, nit het Fransch.
door een' van des Schrijvers Vrienden overgezet, verclient het onderzoek van Landbouwkundigen niet te
ontgaan, en vordert van oils eene aanprijzing tot hare
navolging.
Het Mengelwerk, mede door een' van des Schrijvers
Vrienden uit nuscn's Almanac, der neueste Erfindungen
overgenomen , bevat in vele opzigten verichillende belangrijke aanteekeningen.
De daarop volgende opgave van de meest belangrijke
Regleménten, in Frankrijk, federt den jare 1791, door
bet Beituur , ten aanzien der Patenten en Odtrooijen
voor den eigendom van uitvinding in verfchillende yakken van kunst, vastgetteld , en door den Schrijver medegedeeld , verdient mede voorzeker de aandacht niet te
ontgaan , en wij zijn er verre af, om de nutteloosheid dezer mededeeling te beweren ; intusfchen zouden wij
gaarne gezien hebben, dat de bekwame Schrijver dit
tot een tweede of derde Deel befpaard had, daar wij
gelooven , dat velen weinig Waarcie aan dezelve hechten
zullen, en men ongetwijield zorg dragen moet, dat de
eertte proeve eerier wetenfchippelijke onderneming van
dezen aard de meest mogelijke belangrijke onderwerpen
bevat.
Het derde en lantfte fluk bevat belangrijke bijzon.
derbeden over het Salpeter,, hare betrekking hebbende,
niet flechts tot de natuurliike en door kunst bevorderde
wording van dit zout , maar ook tot deszelfs nieuwe
rafiinerings-wijze, in verband met de hedendaagfche, of
we/ met de zoogenaanide revolutionaire Itruid-bereiding. Hetzelve is getrokken uit de Elemens de Chimie
van CITAPTAL uit het Repertory of Arts, en uit de Annales de Chimie, maakt een volkomen geheel uit, en bevat voorzeker eene gewigtige aaneenfchakeling van daadzaken en wetenfchappelijke grondwaarheden, die onze
Buskruidbereiders onmogelijk kunnen ontberen. Men
moge dit nn eerie compilatie noemen; maar het ware te
weniChen, dat elle compilatien in dezer voege waren ingerigt. Dit ftrekke den Schrijver tot geen verwijt;
daar hij voor zich zoo vele voorbeelden van compilatien heeft , welke meermalen de grondflagen voor theoreiirche handboeken hebben uitgernaakt.
Wij moedigen van onzen kart den Schrijver ernaig
aan,
1RALLE
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aan, om in zijn ijverig pogen , tot bevordering der
Scheikunde, moedig voort te gain, en zien met verlangen een volgend Deel te gemoet. kVij onthielden
ons van eenige aanmerkingen op taal, fpelling en woordfchikking, onidat wij voor ons gelooven , dat deze in
een Werk van dien aard, als voor ons ligt, weinig ter
zake afdoen. Wij mogen echter hem hierbij de zorg
daarvoor ernflig aanbevelen ; terwijl wij vertrouwen ,
dat men vooral , al wat in dit Magazijn voorkomt, in
deszelfs verband befchouwen , zich , van aanmerkingen
omtrent enkele woorden onthouden , en niet met eenige
weinige op zich zelf niet zeer belangrijke aanteekeningen gereed
ruins,
zal, om deze over een
Werk van rui
goo bladzijden , als luidfprekende bewijzen van vet
waarloozing en verkeerd aangelegden vorm en Rolfe,
aan te voeren. Mogt elk beoefenaar van Scheikunde
en Fabrijkwezen des Schrijvers pogingen onderileunen,
en ooze algemeene aanmerking , bij het begin dezer
beoordeeling , op dit Magazijn niet behoevea te worden toegepast!

Natuurlijke Historic van Holland. Door J. LE FRANC
VAN BERICHEY Med. Dot?. en Protleetor in de Nat.
Hist. aan 's Lands Univerfiteit te Leyden, enz. nen
.peels 3de Stuk. Met Platen. Te Leyden, bit P. II.
Trap. In gr. 8vo. — Of, voor die dim lVeric
zichzelve verkiezen, onder den titel : Natuurlijke
Historie van het Rundvee in Holland, enz.

Daar

de onvermoeide grijze Natuurkundige var y BERK'
zijnen arheid aan dit gedeelte der Natuurlijke
Historic van Holland zoo onvermoeil voortzet , en in
vele opzigten zoo loffelijk volvoert , mogen wij in
onze Letteroiliningen des niet zwijgen; fchoon wij wet
willen erkennen , dat her bezwaarlijk valle , daarvan
een beoordeelend berigt te geven, ter oorzake dat wij
het keurigtle in dezen arbeid , de Platen en derzelver Ophelderingen , die eigenaardig een zoo groom gedeelte bedaan, niet kunnen doen kennen. Veel meet
blijft voor ons niet over , na in vorige Aankondigingen genoeg aangemerkt te hebben wegens den
bijHEY
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bijzonderen fchriiftrant , aan BERKHEY eigen (*), dale
eene opgave van geen wij in dit Stuk aantreffen , om
dus den gang dezes Werks te volgen , en ooze Lezers
niet onkundig te laten van de hoofdvoorwerpen , door
's ondervindingrijken Schrijvers pen den Landgenoot
medegedeeld over een Beest , waarbij hij zoo veel belangs heeft , en gewis een gedeelte van 's Lands rijkdom mag genoemd worden.
Het Stuk , thans voorhanden , beiielst in de Derde
Afdeelings I H. eene Verhandeling over de Inwendige
Deelen der Koeijen in het algeineen , en bijzonder over
de Ingewanden der Borst, als het Hart en de Longen.
De uitvoerigheid over die belangrijke deelen , moeijelijk te
befchrijven „ was ," gelijk hij te regt aanmerkt, „ onvermijdelijk, wilde men een volkomen verflag aan onze
Natie in onze Moedertaal geven van zoo vele wonderen , als de befpiegeling der Natuurkenners , zoo oude
als nieuwe, ter vergelijking uit dit Dier met den Mensch
ooit hebben opgeleverd."
In het II H. ontmoeten wij de befchrijving van het
Middenrif, benevens de Ingewanden van den Buik , als
de Lever, de Milt, het Alvleesch , den Onfloop Nieren, Darmen , enz. flit alles is doorvlochten met waarnemingen en opmerkingen , den Veekundigen Man overwaardig , en zal men gereed zijner uitweidingen , veelal
van geene leerzaatnheid ontbloot , verfchoonen.
Het III H. dezer Afdeelinge ftelt ons voor oogen de
ontleed- en natuurkundige befchrijvin g van de Maag
der Koeijen en hare zonderlinge plaaffing en werking
in de Herkaauwing en Spijsvertering. Op dit onderwerp
of die eigenfchap is hij zeer breed , daar hij n agaar,
of en in hoe verre dit eigenlijk Herkaauwen bij andert
Dieren plaats hebbe.
Na , volgens zijne eigene waarnemingen en daar bij
gevoegde aanmerkingen , de vier Magen der Koeijen,
uitwendig, in haren natuurlijken en omgekeerden Undo,
Egging en zamenftel ontvouwd , en daarin naauwkeurig dit wonderlijk geflel waargenomen en de aqndacht
zijner Lezeren gevestigd te hebben op de wijsheid des
Makers in het befchouwen der uitwendige bekleedfe(*) Zie onze
529, en voor 1808 ,
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felen , vereeniging der Magen .onderling , derzelver handen,
vaten, fpieren , openingen enz., vaart one ontledende Dierbefchrijver voort , met in het IV H. de inwendige gedaante
der Koemaag te ontvouwen. — School .) er te dezen opzigte
zeer vele afbeeldingen door beroemde Mannen gegeven
zijn , neeft hij ze zeer onvoldoende gevonden, on reden, dat de deelen , of liever de vier Magen , meest
van elkander gefcheiden , of veelal bij gedeetten zijn al.
gebeeld , alsmede omdat in dezelve de magen der jonge
Kalveren zijn afgeteekcnd , waaruit zeer vele misvattin•
gen zijn ontitaan : want daar fchrandere Ontleedkurt•
digen erkennen, dat de gettalte der maag in de eerstgeborene Kinderen verfchilt van die in den lateren ouderdom en der volwastenen , zoo heeft dit niet minder
plaats in de groote Dieren. Bijzonderheden kunnen
wij niet aanvoeren; anders plaatften wij gaarne , wat hij
leerzaams bijhrengt, ten betooge , dat de eigenrchap ,
om eenigen tijd zonder drinken te kunnen ?jilt , niet alleen aan de Kameelen, maar oolt bijzonder aan de Koei.
jen, Harten en Schanen , Bokken, Geiten, in 66n woord
aan alle herkaauwende Dieren , eigen is.
Treffend is de opfomming der wondere fehikking van
alle de deelen, hier befehreven , en zijne gevoeligheid
over de wijsheid des grooten Makers; ten clot fchriivende : „ Vergeef mij, Lezer ! zoo ik in dit fink over
de Koeijen , bijzonder in de Herkaauwing, niet verder
heb kunnen doordringen ; vergeef mij, zoo ik , cm de
rijkheid der floffe, lets mogt overgetlagen , lets niet
vatbaar genoeg mogt hebben voorgefteld. Vergeef
ne onmagt , mijne mentehelijkheid , die niet verder heeft
kunnen treden, en laat dan anderen na mij het verbeteren ; en zoo mijn ronde Hollandfche aard fornwijlen het
ernftige met eerlijk jok vermengd heeft, ook hierin ei:xh
ik uwe infchikkelijkheid. Voor den Burger , voor den
Boer, voor den Landbouwer , voor den Veeman , voor
den Landheer heb ik gefchreven , en is er lets in voor
den Geleerden , dan is mijn arbeid ook aan hun toe.
gewijd."
Het V H. dezer Afcleelinge behelst eene inleidinA.
tot de kennis van de mannelijke en vrouwelijke Teetdeelen der Runderen in 't algemeen , en bijzonderlijk eene ontleed- en natuurkundige befchrijving der
Teeldeelen van den Stier , mitsgaders deszelfs Teeldriften. Dit onderwerp verklaart BERIDIEY vollirekt zoo
uit-
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nitvderig te hebben willen behandelen, als hem eenip
zip s doenlijk was. Alles , wat maar dienen konde ter
vermeerdering der kennisfe van zulk een wonderbaarlijk
geftel, als dat der Teeldeelen in de Runderen is, heeft
hij in diervoege voorgefteld, of ten minfte getracht
voor te ftellen, dat zijne Landzaten, alfchoon in de
fubtiele ontleedkunde niet bedreven, echter nagenoeg
kennen leeren kennen en onderfcheiden, hetgeen tot dit
verbazend geftel der Runderen behoort; te meer, daar
dat geftel, even als de zamenftelling der Maag , geheel
en al afwijkt en onderfcheiden is van dat van alle andere Dieren,bijzonder van alle levendbarende Viervoetige Dieren.
Jammer, in de daad, dat wij_de drie Platen , daar;
toe behoorende , niet aantreffen. Dan wij ontvangen
des Schrijvers verzekering , dat met de ontbrekende Platen alien mogelijken fpoed zal worden gemaakt , en dat
dezelve bijzonder zullen worden gevoegd bij zoodanige
Stukken van dit Werk, waarin weinige of wel Beene
Platen behooren. — De bier geplaatfte doen ons ophelderende kunstftukken verwachten. Derzelver uitlegging
is doormengd met aanmerkingen, meestal zoo verknocht
aan de verklaarde deelen , dat wij van alle overneming
moeten afzien. In het verband kornen zij zeer onge.a
dwongen voor, en verfpreiden — Het VI H. beheist eene nadere en meer ontleedkundige befchrijving
der Teeldeelen van den Stier.
Na de Mannelijke Teeldeelen, en de befchrijving van
den Springtijd , benevens het togtig worden der Koei;
jen, te hebben afgehandeld, gaat de Schrijver met het
VII H. over tot de ontleed- en natiturkundige befchrijving der vrouwelijke Teeldeelen in eene Koe. De algem,eene en onvermijdelijk noodige benamingen opgegeyen hebbende , laat hij er op volgen : „ Andere benamingen , welke men aan deze deelen geeft , zijn aanftootelijk , en er behoorde met meerder eerbied aan gedacht te worden, gelijk door mijnen overleden Vriend
Doctor SIMON STINSTRA , bij gelegenheid van het ontleden der menfchelijke teeldeelen, te regt is aangemerkt ,
en gezegd , dat zulke verwonderenswaardige deelen,
als die der Voortteling zijn, eerder met 'eerbiedige verwondering over de Wijsheid des Scheppers , dan met
dartele en weelderige fpotternij behoorden behandeld te
warden deze aanmerking heb ik , als eerie guklen
fpreuk ,
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rprenk altoos onthouden, en , bij het onderzoek van
velerlei teeldeelen der dieren, bij mijne leerlingen in acht
genomen."
Niet ten onregte neemt SERKHEY bij de uitgave
van het laattte Stuk dezes Deels, de gelegenheid waar,
om zijnen arbeid , uit een bijzondee oogpunt beiehouwd aan te prijzen. De aanftelling door zijne
Majefteit , den Koning van Holland, eener Gommisfie
van geleerde en kundige Mannen, ter bevordering van
de Vee -Artfenijkunde , en ten onderzoek naar de bekwaamheden der genen , welke de Vee-Artfenijkunde
begeeren uit te oefenen , ten einde in bijzondere Departementen bekwame Vee-Artfen , of , zoo als de
Boeren zeggen , Koemeesters, aan te ftellen , doet helix
denken , en in de daad , onzes inziens , met wet
gronds , dat zijne Natuurlijke Historic van het Rundvee , in dit opzigt , met betrekking tot de Koeijen ,
wel eenige aandacht waardig is , om dezelve te kunnen aanmerken als eene handleiding, , niet alleen voor
de Koemeesters , maar zelfs voor hoogere Geleerden:
want daar men in dezelve de fpreekwijzen, kunsttermen , gebruikelijke middelen , Vroedkundige en any
dere bewerkingen onzer Vaderiandiche Huisliedea
vindt, en deze, bijzonder de Vriezen en Hollanders,
buiten alle tegenfpraak , in ervarenheid , ten aanzien
der Koeijen , alle Europilche Volken te boven gaan
geeft dit dus aan geleerde ontleed- en ziekte-kundigen gelegenheid, om hier te vinden , hetgeen in alle
uittrekfels en navolgingen van uitheemfche Werken niet
kan gevonden worden , wanneer men ilechts bet geleerde Theoretifche en het natuurlijk ondervindende van
ons Vaderland vereenigt.

Verhandelingen over de Vitbreiding des Christendom;, uitgegeven door TRYLERS Corrgeleerd Genootfchap. (XXIIItte
Deel.) Te Haarlem, bij J. Enfched6 en Zoonen en 1,
van WaIrd. 18c9. In gr. Alto. 534 13k.
ZERSTE BERIGT.
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EYLERS Godgeleerd Genootfchap , ontler andere
Vragen , door 't zelve van tijd tot tijd voorgii•
IATT. 1809. NO. 6.
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field ten doele hebbende , oni het Christendom en
alles, wat daartoe betrekking heeft, te verdedigen tegen
de aanvallen des Ongeloofs, ken , met den geest des tijds
ten voile bekend , niet nalaten het oog te vestigen op de
tegenwerping des Ongeloofs, ontleend nit de fchijnbaar
nog zoo onvolkomene uitbreiding der Evangelieleer onder het menschdom. Onbekend was hetzelve de aanmerking niet, ter wegruiming dier zwarigheid veelmalen
't midden gebragt, dat men , uit hetgeen tot heden nog
Diet gebeurd is , geen wettig befluit kan trekken , met
opzigt tot hetgeen, in 't vervolg, nog kan en zal gebeu*
ten; dock was hiermede niet voldaan , aangemerkt men,
dus redekavelende , de tegenwerping der Ongelooviges
niet wegneemt, maar veeleer toeitemt. Sommigen , het
zwakke en onvoidoende diet- oplosfing gevoelende
hebben gemeend , de kracht dier tegenwerpinge meer
volkomen te kunnen ontzenuwen , met te beweren , dat
de Voorzeggingen, betreffende de algemeene omhelzing
der Christek ke Leere , niet zoo zeer in eenen firikten en
letterlijken , als wel in den gewonen Oosterfchen , vergrootenden zin , behooren te worden opgevat , of op een aanmer.
kelijk meest befchaafd gedeelte van het menschdom toe.
gepast,; en dat men dezelve , in dien zin genomen,
als reeds dacielijk vervuld mag berchouwen , zoo in de
verbazende menigte van regtftreekfche en eigenlijk gezegde Belijders en Aankievers van het Christendom, els
in bet nog veel grooter aantal van de zulken, op wier
Godsdienitig Stelfel de Leer van bet Evangelie, in hare
Voornaarnfte punten , eenen zoo blijkbaren invioed had ,
re weten dat der illahomedanen, voor zoo verre men onderftellen kan , dat daarmede het oorfpronkelijk doel van
GOD, in de bekendmaking van het Evangelie ter verlieb.
ting van het Menschdom , bijaldien niet reeds ten voile,
imfners op eene genoegzome wijze bereikt is , oin er de
tneergemelde Voorzeggingen op toe te pasfen.
Het was deze laatfte oplo ging in 't bijzonder, welke
TEYLERS Godgeleerd Genootfchap nader verlangde ge.
toetrt te zien ; te welken eiode bet ter Priisvrage opbin g : In welken opzigte ;gag men redelijkeriviize veronder'iidlerI, en op goede gronden beflaiten, dat de verbreiding
der Evangelieletr oorlpronkelifk door GOD bedoeld zij? — in
hoe verre is (14 (toed reeds bereikt ? — en hoe laat zich op
die wryze de tegenwerping der Ongeloovigen , ontleend pit
tae fchijnbaar vog zoo onvolkomene uitbreiding diet Leere
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ender het Menschdom , vergeleken met het geendaarontrekt in
mtde tijden voor fpeld is , bet best en meest voldoende oplos len?
Biijkens het korte Voorberigt , is het Genootfchap niet
leen gelukkig geweest in een aantal Ant woorden te ontvans
gen , maar, onder een veertientalVerhandelingen, waren
er vele, die niet flechts wile aandacht verdienden, maar
inzonderheid vier, die zeer vcel opmerkings en elk der
Gouden Eermunte waardig gekeurd wer&n. Veel overlegs baarde het , hoe te handelen met Stukken ,die elkander
den La g wer der Ovcrwinninge betwistten. De keus viel
eindelijk op twee, en toen king de fchaal der beflislinge
nog eenigen tijd in evenwigt. In 't einde floeg dezelve
door, en het geopend Briefje gaf , als Overwinnaar,
-den namn te lezen van JAN WILLEM STATICS BIULLER
Leeraar der Evangelifi.he Lutherfebe Gemeente te Haarlem. — Aan de zoo iterk mededingende Beantwoording
wezen Heeren Direfteuren onmiddeilljk den Zilveren Eerprijs toe. Binnen den gettelden tijd openbaarde zich als
Schrijver de Her NICOLAAS GODPRIED VAN KAMPEN ,
te Leyden. — De uitgebreidheid dier beide Verhandelingen wederhield het doen drukken van andere, die
zulks anderzins dubbel waardig zouden geweest zijrr.
En in de daad zij maken te zamen een Boekdeel uit, 't
geen wij niet twijfelen of het zal door Bijbel- en Godsdienst-minnenden met genoegen gelezen worden.
Om de Lezers van ons Maandwerk des te verzekeren,
kunnen wij niets berers doen, dan het beloop dier bet.*
de Stukken op te geven. Eene aandachtige en onbevooroordeelde overweging van dezelve heeft ons in 't
zelfde geval gebragt als de Beoordeelaars. De Sehrijvers , fchoon een zeer onderfcheiden fpoor betredende en
op een eenigzins verfchillend einde uitkomende, verdie•
nen aflen lof van arbeidzaamheid, van belezenheid, van
oordeel , van vrijmoedig uitkomen voor hunne begrip.
pen , van ern(ligen ijver voor het Christendom en de ver4
dediging van deszelts zaak. In eenige frellingen,
bovenal in de verklaring van fommige plaatfen der flei,
lige Binderen , zullen zij gewis tiller bijval niet ontmoe.
ten; loch over het geheel zal hun van opgeklaarde ver!Lamle!' , ook te dien opzigte, geen lof, Beene goedkeu.
ring ontzegd worden.
De uitgebreidheid van de Verhandelingen, de menige
te der zaken , 4daar in voorkomende, noodzaakt Onsi
voor tegenwoordig , ons tot die van den Eerw. 'MULLER.
to bepalen ) . en het verilag der Verlikuclalizge zijns Me.
R
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dedingers tot eene volgende gelegenheid nit te fie/.
Ien.
De Eerw. MULLER, bij den aanvange opmerkende, dat
de Mahomedanen in de wereld veel tairipter zijn dan de
Christenen , zijnde van I TOO millioenen (de onderftelde bevolking der wereld) ten minfte 600 der Mahomedaanfehe ,en
nog geen 200 der Christelijke Leere toegedaan, en dat de Ongeloovigen daaruit eene tegenwerping tegen de Waarheid
en Goddelijkheid van het Christendom ontleenen , Melt deze in alle hare kracht voor. De Vraag des Genootfchaps
nader bepaald hebbende , onderzoekt hij in de Berge
4ftkeling , in weiken opzigte men op goede gronden
veronderftellen mag, dat de uitbreiding der Evangelieleer oorfpronkelijk door GOD bedoeld is. Twee middelen, oordeelt de Schrijver, zijn er, om dit te weten
vooreerst , door te onderzoeken , of er eenige ftellige
Voorzeggingen in den Bijbel zijn, waaruit dit blijkt;
ten tweede, door acht te geven op den aard, inhoud en
ftrekking der Evangelieleer zelve.
Beide deze overweegt hij, en voert de Voorzeggingen
aan der Profeten, van JEZUS , en van de Apostelen. De
flotfom zijner voordragt is: „ dat eene algemeene om„ helzing van den Christelijken Godsdienst door het
„ Menschdom niet voorfpeld is in de Schriften, van de
Christenen voor heilig gehouden; dat veeleer nit de.
31 Voorzeggingen , die wij daaromtrent in den Bijbel
vinden, alleenlijk volgt, dat die Godsdienst zich niet
„ flechts tot het Yoodfehe Land, of tot de .79tienc alleen,
„ zou bepalen , maar zich tot allerlei Menlchen en Vol„ ken op den aardbodem zou uitbreiden , en zoo wet
1, van Heidenen als van 3'oden zou oinhelsd warden.”
Doch daaruit, dat noch JEzus noch de Profeten Ltdlig gezegd bebben , dat het Evangelie ooit algemeen zal
worden , volgt, naar 's Schrijvers oordeet, nog niet
dat het daarom niet geichieden kan of zal. De mogelijk,
held blijft altijd over, en, om over de wezeniijkheid of
waarfchijnlijkheid daarvan te oordeelen, beichouwt hij
den aard en de ftrekking der Evangelieleer; twee Vragen
beantwoordende , — de eerile , of de Christelijke Godsdienst van dien aard is en die inrigting heeft , dat hij
ooit algemeen Ran worden ? —Algemeen , heweert hij,
konden de Gocisdienften, Welke v66r CHRISTUS in de we•
reld waren , niet worden. Aangewezen hebbende, welke
eigenfchappen een Godsdienst moet hebben , om algemeen

e kunnen zijn, beweert
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ze eigenfchappen bezir. Omtrent dit ftuk is MULLER
zeer uitvoerig , met oplosfing van tusfchen beide komende tegenbedenkingen aantoonende , dat een GodsdIens,t , voor alle Men fchen en Volken gefchikt , in
Hoofdleeringen en Voorfchriften voor ieder even gewigtig
en weldadig moet zijn, — de waarheid daarvan moet
klaarblijf.elijk zijn en gemakkelijk kunnen bewezen worden, — hij moet, wat deszelfs inhoud en vorm hetreft,
duideiijk en algemeen bevattelijk wezen , — hij moet
niets leeren of beheizen, hetwelk niet onder alle Staats•
befturen, in alle landen, in alle toeflanden en uiterlijke omflandigheden der verfchillende menfchen uitgeoeftnd en weargenotnen kunne worden, hij moet geen
haat omtrent andersdenkenden inboezemen of ilechts
veroorloven, maar zijn geheele geest en bedoeling moet
ilrekken, om alle menfchen , zonder onderfcheid , zoo
naauw ais mogelijk is met elkander te vereenigen, — hij
moet van alien Staatsbefluur onafhankelijk zijn , en Beene Burgerlijke Magt behoeven , om te hlijven voortduren en zijnen weldadigen invloed te openbaren, eindelijk moeten deszelfs Hoofdwaarheden en Voorfchriften in alle talen kunnen worden voorgedragen. — De
Eerw. MULLER erkent bier de voetftappen te drukken
van den grooten REINHARD in diens met lof bekende
Werk: Proeve over het Plan, hetwelk de Stichter des Christendom; tot hell der wereld ontwierp. In het wezenlijke
komen de zeven door den Schrijver opgenoemde eigenfchappen met die van REINHARD overeen ; alleen heeft
hij dezelfde denkbeelden , cluidelijkheidshalve, wat meet
ontwikkold. Voorts heeft hij van REINHARD , opdat
wij dithier tusfchen beide opmerken , een veeivuldig gebruik gemaakt; en zouden de aanhalingen , nit een Werk
zoo algemeen in handen, korter hebben kunnen vallen.
Een flap verder gnat de Verhandelaar,, aanwijzende,
dat de Chris:et:7;e Godsdienst ook de eenige is, die algemeen kan worden. De Godsdienst, die hier het meest
in aanmerking zou kunnen komen, is de Mahomedaanfche. Deze wordt van deszelfs vnordeelige en ongunftige zij ie befchouwd; en in onderfcheidene opzigten getoond , dat de Leer van JEZUS eenen voorrang heeft boven die van MAHOMED , ten aanzien van de gefchiktheld om alzemeen te kunnen worden. — De Godsdienst van MAHOMED beheist te veel fie/lige en bepaalde
geboden, zelfs =trent uitwendigheden, die nooit algeR3
men
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!nen wnargenomen kunnen worden. — De Stichter van
bet Christendom is niet ilechts Leeraar, maar ook Voor.
beelti. De Nesfias der Christmen is .-en Zoon van
GOD, die in de naat.wite betrekkii,g met GOD ftond, en
van den Hemel gekomen was. De Illesfias der Itlahofnedanen is flechts een Profe:!t,- een Mensch, die alleta
met ingevingen verwaardigd , maar niet zeif van GOD
gekomen was . De Helfand der Christenen is een lijdendeHeiland, dus beter voor de menfcheiijke natuur en
zwakheid , in wezen 'Int van onvolmaaktheid , bere.
kends De Henan& der lilahomedanen is een zegevierend
Held en gelukkig Verovetaar. — Do Hemel van z.TAHO,
AIED is te zinnedijk , en Itrijdt te zeer met de zedelijke
natuur en de beitemming van den Mensch. — Met korte
woorden wijst MULLER aan, dat de .7oodiche Godsdienst
althans de vereischten , om eene algemeene Godsdienst.
leer te wezen, derft.
Langer that MULLER RR, mu bet beweren der Gee
(listen, dat de Natutirlipte Godsdienst de gefchiktileis
om algemeen te worden, te wederleggen, uit den aard
van dien Godsdienst, tilt de Gerchiedenis en de Onderg
vinding; bijzonder aanclringende , dat die Godsdienst
OHS niet verdrnagZaam maakt. Dit gedeelte is ons het
gwakfle of minst gelukkig- uitgewerkte voorgekomen.
De door hem aangetogene Schrijvers , WATSON en ROUS-.
VAN , doen meer :if, en bet verwondert ons, dat hij des
Diet geraadpleegd hebbe met of vrucht getrokken nit bet
Eerfte Deel der Verhandelingen van TEYLERS Godgeleerd
Genootfchap.
De tweede Vraag , die MULLER zich ter beantwoording
Yoorftelt , en waaromtrent hij korter is, komt hier op
H eeler; Kan het de bedoeling van GOD wezen, dat de
Christelijke Godsdienst ooit algemeen worde ?— Hij onderzoekt, welke GODS bedoeling met den ntensch in 't
algemeen is, en wont, dat er geen Godsdienst op de
wereld gevonden wordt , die meer aan de oogmerken
Yan GOD beantwoordt, dan de Christelijke. — Wijders
onderzoekt hij , in welken opzigte men onderflellen
nag, dat deze algemeene uitbreiding der Evangelicleere door GOD eigenlijk bedoeld is , en bcwijst , vooreerst, ctat er geene volfirekte, maar betrekkelijke algeineenheid , dat er eene regaireekfthe en zijdelingftho
ultbreiding beide is heocgd: eene regtfireekfche , alzoo
toe xijfielivfehe alteen met de verklaringeu van jEzus
en
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en ook met GODS uitdrukkelijken wil Itrijclig is. Tot
de regtfireekféhe toont muLLER , dat niet vereischt
wordt, dat alle Christenen in alle Landen ook dezelfde
uitwendige Plegtigheden en Kerkgebruiken bebben , noch
Quitrent de Leer volkomen eens denken. GoD bedoelt
alleenlijk eene uitbreiding van de Hoofdwaarheden. —
Wat de zijdelingfehe uitbreiding betreft , bewijst h'ij en
toont, dat het GODS bedoeling is, om door den Christelifken Godsdienst bet menschdom te verbroederen.
'rot bet onderzoek tredende , binnen welken tijd die
bedoelcle uitbreiding, volgens GODS oogmerk zou moeten
tot band komen , wijst de Verhandelaar aan, dat duely e niet dan zeer langzaam kan voortgaan , en zal du•
ren, zoo lang er menfchen op deze aarde wonen. Hij
beantwoordt de tegenwerping , dat deze uitbreiding
het werk der Voorzienigheid is , op eene treffende wijze. De flotfom van dit gedeelte des Antwoords geeft
MULLER met deze woorden op: „ Het is de bedoeling
55 van GOD , om het eigenlijk gezegde Christendom zoo
,9 ver uit te breiden, en hetzelve zoo vele regtitreek19 fche bclijders en aanklevers te doen verkrijgen , als
51 met de vatbaarheden en de zedelijke vrijheid der
,/ menfchen beftaanbaar is; zoo dat er reden is te ver„ wachten , dat het zich eens tot het grootfte gedeel35 te des Menschdoms , in den eigenlijken zin des
59 woords, zal uitttrekken. Het is de bedoeling van
„ GOD om door het Christendom ook zijdelings op an„ dere menfchen en volken te werken , en het geheele
,' menschdom deszelfs heilzame invloeden te doen onMaar dit vereischt langen tijd , vele
57 dervinden.
„ voorbereidingen , en zal het werk zijn van het gehee15 le tijdvak , waarin menfchen op aarde wonen, en al„ zoo duren tot aan den afloop der Eeuwen.”
De Tweede ilfdeeling dient om aan te toonen , in hoe
verre dit doel van GOD, ten aanzien van de uitbreldint
der Evangelieieere , reeds bereikt is. — De beantwoorsling van drie gewigtige Vragen dient, om dit ltuk uiteen te zetten. De eerite : Hoe verre is het doel van
GOD, in de regtftreekl-che uitbreiding van de eigenlijk
gezegde Evangelieleer , reeds bereikt ? Hier flaat de
Verhandelaar een gefchiedkundig oog op de uitbreiding
van den Christelijken Godsdienst zelven , in den eerften
tijd, en voorts na KONSTANTYN. Hij vergelijkt die
uitbreiding met die van den Mahomedaanichen Gods11. 4
dienst;
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dienst ; eene korte gefchiedenis van MAT1OMED wordt
hier ingevlochten , en getoond, hoe geheel anders het
gelegen ware met de uitbreiding van den Christelijken
Godsdienst ; terwijl deze laatfte den Mahomedaanfchen
voorbereid had. Voorts flaat hij het oog op de voor.
deelen , die de uitbreiding des Christendom: reeds heeft
voortgebragt, gaat met mannelijken ernst de gewaande
nadeelen , door het Christendom veroorzaakt, te keer,
wijst de voordeelen treffend aan, en gaat de tegenwer,
ping te keer , alsof de laatften toch zouden ontftaan
zijn.
In het tweede Hoofdffule dezer Afdeelinge beantwoordt
tIULLER de vraag : In hoe verre heeft het Christendom
reeds invloed gehad op de verlichting en zedelijke befcha•
ving van andere volken en menfchen, die geen Christe-,
nen zijn ? — Hier flaat hij het oog op menfchen , die itt
Christen , landen en onder de Christenen wonen, 5eoden
Codisten , Wijsgeeren en zoogenaamdc fterke Geesten,
Voorts op menfchen en volken , die buiten den kring
der Christen-wereld wonen , en meer bepaald op den
Nahomedaanfchen Godsdienst. In dit alles is veel,
zeer veel doeltreffends.
Nog fchoot MULLER de beantwoording over der vrage;
Wat mogen wij, redelijkerwijze en op goede gronden,
ten aanzien van de verdere uitbreiding des Christendoms,
zoo ten opzigte van deszelfs regtftreekfchen als zijdeling,
fchen invloed, in de toekomst verwachten ? De Ver.,
bandelaar,, zijne boven gemaakte bepalingen inroepende ,
toont , dat wij eene grootere uitbreiding en algemeene
omhelzing deszelven mogen verwachten. Dit batik
grondt hij op het oogmerk van GOD, Op de "trekking van
den Christelijken Godsdienst, en op den aard der take;
op de plaatshebbende omftandigheden in de wereld.
De pogingen der Zendelingen worden beoordeeld,
gen beter weg, dan dezen doorgaans bewandelen , aan.
gewezen. Voorts geeft muu.aa. zijne hoop op eene
verdere uitbreiding, ondanks alle zwarigheden, te ken.
nen , en dat wij geheel bijzonder mogen hopen op eene
aigemeene Verbroedering van het Menschdom , zoo dat be.
antwoord worde aan zijne gekozene zinfpreuk nit I. j.
ROUSSEA U : Le Christianisme est dans fan principe une religion univerfelle , qui rien f, rien de local,
rien rle propre a tel pays pita& gu'a tel autre. Son divin au,
semi, embrailant Igalement ous k bommes dans fig c.^rlr,GtI
firm
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fans bornes , est vent: IPver la barriere, qui feparait let
nations , et reftinir ma le genre humain en un peuple
freres.
Deze on7ave wiist nit, dat de Verhandelaar het onderwerp nit gepaste oogpunten befchouwd , en vlijtig
bearbeid hebbe. De flijl, door hem gevoerd , is mannelijk ; de taal draagt eenire merkteekenen, dat hij zeer
gemeenzaam is met Duitfehe Schrijvers,

ANNA , en MARIA TESSELSCHADE , de Dochters ?an ROE•
INTER VISSCHER, door Mr. JACOBUS SCHELTEMA , Lid

van het Koninklijk Inflituut , Secretaris der Tweede Klasfe van hetzelve, enz. Te bij J. W. Unte•
ma en Comp, i8o8. In gr. 81o. 247 Bl.

W

ij kunnen ons Been gewigtiger, en te gelijk geent
aangenamer tafereel in de lange galerij onzer Ne.
derlandfche Lettergefchiedenis voorttellen, dan die gezellige, die vrolijke , en tevens die belangrijke en verflandige gezelichappen op het hooge Huis te Muiden,
toen de groote , de Itundige , de brave Drosfaard zijne
kunst. en tijdgenooten op zijn oud I-Iollandsch gulhartig
en verflandig onthaalde ; toen deze luisterrijke Vriendenkring, van dat Slot, als weleer Minerva van haren
hoogen Tempel te Athene, verlichting, befchaving en
onopgefmukte gelecrdheid alum verfpreidde. Nimmer
misfehien was guiie eenvoud met vaste en itevige wetenfchap , vriendfchap met itanstliefde , vernuft met kennis
als ter maaltild dus vereenigd. Aan de behoefte van
verttand en hart word te gelijk voltiaan. Wiens verbeelding verlustigt zich niet gaa.rne daft;, waar HOOFT
met zijne Gade omringd wordt van eenen VAN BAERLE,
REAEL , DE GROOT , HUYGENS , BAKE en anderen;
terwijl eerie kunstrijke DUARTE , of de fieraden barer
Eeuwe, de Dochters van ROEMER visscHF.R. , door kunst.
werk , zang en fnaren , hart en geest npxaarts heffen.
Hij, wien flechts van verrc de fchitteringen van deze eerie flonkerfterren aan onzen dichthemel in de oogen fchenen , zal Loch verlangennaar nadere kennismaking ; hij zal
nog, niet dan met diep ontzag, Maidens Slot aarAliouwen , hetzelve met eerbiedigen voet, vol heilige naredachtenis, als ter bedevaart binnentreden.
wij
visor.

5/14.

faSCHELTERA

voorzeker ons- in den kring der letterwereld van bet
klisterrijkst tijdvak onzer Letterkunde voor eenige
oneenblik ken verplaatfen konden , wij zouden ons in geene
Synodale Vergadering te Dordt zoo onverdraagzaam 216
kundig en geleati, in geene School
'
van SALMASIUS,
ZOO bijtend ais fcherpzinnig , terugwenfichen , maar kozen voorzeker I,OOFT 'S en TESSEL 'S gezelfchap. Zie
daar ciok de detiltwijze van den oudheidminnenden SCHEL.,
TEMA; zie daar een' kring, waar hij te huis behoort ,
-een kring, waar hij een welkome en belangrijke gast
2011 geweest zijn. Ook ons noodigt hij andermaal tot
dezen geleerden en fmaakvolten Vriendenkring , en wil
ons met de belangrijkfte kunst- en dit.;chgenooten meer
en meer bekend maken. Hiertoe ltrekte zijne Redei'oering over HooFt's Brieven, en de daarbij gevoegde
Aanmerkingen en •Bijvoegi -els ; hiertoe flrekken de thans
voor ons liggende ANNA , en MARIA TESSELSCHADE, de
Dochters van ROEMEIt VISSCHER.
Bij het zamentlellen eener aanmerkinge achter de
' zoo even
Redevoering over HO FT ' S Brieven over het
genoemde Zusterpaar, ontwaarde de kundige SCHELTE, die het onderwerp , dat hij verkiest , niet, gelijk
velen in onzen did , oppervlakkig behandelt, maar als
nitput, dat zulk eene aanmerking of bijvoegfel de gewone lengte te boven ging , en befloot dezelve als aanhangfel achter gemelde Redevocring te voegen; dan ook
hiertoe werd ras het zarnengeltelde te groot , en van
daar het belluit , om eene afzonderlijke Redevoering
over ROEMER ' S Dochters zaatn te ftellen; welke Redevoering weder met vele Aanmerkingen en Bijvoegfels
verrijkT werd.
Wij hoorden eens dit Werk beoordeelen, als waren
beide • Zusters zulk eenen omflag en moeite niet waardig. Onkundige betweters ! Wie , die zich verlustigt
in de befchouwing der letterkundige Gelchiedenis van
bet begin der Zeventiende Eeuw,, hegeert niet eerie zeer
imauwkeurige en voliedige kennis te erlangen van RoEMER'S Dochters ? „ Elk ," zegt SCHELTEMA te refit,
,' die geen vreemdeling is in de Werken van onze beste Schrijvers en Dichters in de eerite helft der
„ Zeventiende weet, dat beiden uitmunteden door
,, kunst, wetenfchap en deugd ; dat beiden , bij de vijftig
„ jaren , den lust van haren leeftijd , den roem van hare
„ fade het fleraad van het Vaderland en van hare ge,, boor-
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boorteflad Amfterdam uitmaakten." Schande ge.
noeg, zoo men ze Wet kent! Wanneer men, over het
algemeen , de Werken onzer beste oude Dichters en
Schrijvers, die nu als voor een' fpotprijs geveild won.
den, in meerdere waarde Meld , zou SCHELTEMA niet•
behoeven te fchrijven „ dat zij aan velen niet , of
„ naauwelijks bij name bekend zijn." Gelukkig, edel ,
gezegend zijn de pogingen van SCHELTEMA en zoo vele
anderen , die thous met vollen ijver in de Gefchiedenis
onzer Dichtkunde werkzaam zijn, en de kern, het voorr
treffelijkfte der oude Hoofddichters aan ons bekend maken. Deze, daar zij zien, dat men de oude krachtige,
zenuwrijke en gefpierde dicht- en letterkunde achter
den nieuwen meer gepolijsten fchrijftrant wil ftellen,
fparen Beene poging, om oude meesterftukken te handhaven ; zij gieten ze voorzigtig in nieuwen vorm , en
beijveren zich , om ze , in hedendaagfchen tooi uitgedost , bij kunstlievenden in te leiden en behagelijk te
maken ; opdat ook nu nog ieder,, die fmaak en gevoel
beeft, terwij1 hij hot zegel zijner goedkeuring aan voortreifelijke nienvve voortbrengfels bangt, overtuigd worde, dat HOOFT , voNnEn en andere Vernuften toch nog
de edelfte fteenen zijn en blijven' aan Nedrlands kunstkroon ; juweelen, die , fchoon misfehien niet zoo zuiver geflepen als de nienwe , in zich de hoogfte waarde
bevatten , daar zij fteenen zijn van bet eerfte water ;
fteenen , die van nabij moeten befchouwd worden ; fleenen, die den wets des tijds hebben doorgeftaan.
Geven wij no verilag van het Werk zelve.
De Titel pronkt met een fraai gewerkt Vignet , zijnde
tie waarichijnlijke Elazoenen van ANNA en MARIA TES-,
senscerADE , mee derzelver bijfchriften.
Het Werk is opgedragen aan de Arederlandfcbe Prot!,
wen. Deze Opdragt is naar eisch, met gang en drift,
krachtig gefteld.
In bet Voorberigt geeft SCHELTEMA zijnen Landgenooten te kennen , nit Welke geringe heginfelen dit
Werkje deszelfs oorfprong genomen hebbe; hoe hij hij
het uitfpreken der Redevoering goedkeuring verwierf;
hoe hij reeds vroeg, in de verdere ontwikkeling, bij de
Heeren JERONIMO DE VRIES J. BONING en Mr. TH.
VAN LIMEURG , eene heufche eu zeldzame zucht tot
medewerking vond; hoe hij, na eene uitnoodiging in
dit Mzandwerk, door de mededeelzaamheid der f-Teerett
91
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smotranat R. VAN EMDEN, P. VAN BRAAM, 5. W.
DE CRANE, A. VAN DER SCHOOR V. SWART, M. TY...
DEMAN , 5. VAN HALMAAL en P. W. SCHLOSSER, en
vooral door den kunftigen Mr. w. BILDERDIJK. , in de
verfiering en verrijking des Werks geholpen werd; dat
hij hetzelve gaarne als een vervolg van dat over HOOFT'S
Brieven befchouwd zag ; dat hij , om des Uitgevers
wille, die kosten noch moeite gefpaard heeft, on beter
vertier hoopt , dan zijn vorig Werkje over HOOPT'S
Brieven gehad heeft; makende nog melding van zeker
gefchenkje van den Ridder VAN RINSBERGEN, en beve.
lende den jongen Vriefchen Kunitenaar VAN DER DIEU*
LEN, door wien de afbeeldingen van ROEMER en zijne
Dochters zijn vervaardigd.
De Redevoering zelve bepaalt zich, na eene gepaste
inleiding, in de eerfte plaats, tot den Vader, ROEMER.
VISSCHER. Deze , tot bet vermaarde driemanfchap
met COORNHERT en SPIEGEL behoorende , handhaafde
de zuiverheid , orde en regels onzer taal. Als befluurcier der Kamer : in liefde bloeijende , deed hij veel nut
tot vorming van feugdige Dichters. Zijn huis was
de verNamel- en leerplaats van vele Dichters en Letterminnaars. Hij zelf beoefende de Dichtkunst met
goeden uitflag, en bezat omtrent voortbrengfels van
knnst een' goeden fmaak en een fuist oordeel. Dit
maakte hem belangrijk voor zijne tijdgenooten in het al.
genteen , en voor zijne Dochters in het bijzonder.
ANNA was tien jaren ouder dan TESSELSCHADE. Aan
beider oefening en opvoeding . werden geene kosten gefpaard. ANNA !fond haren Vader hij, floeg daaront
verfcheidene aarivragen ten huwelijk af, verbeterde haars
Faders werk, en verwierf veel lof bij vONDEL , HEINslUS, HOOFT , en bijzonder bij CATS, wiens dichttrant
zij volgde. Bij eene reis naar Zeeland, was CATS met de
Zeeuwfche Dichters, VAN BEAUMONT en anderelf, in de
weer, om haar,, als eene tiende Zanggodin, te begroeten. Zij genoot in Zeeland veel eer, en was alom in
achting door uitnemende kunstverdienften. Zij huwde in
1623 a211 Mr. DOKINICUS BOOTH VAN WEZEL vestigde
zich te Dordrecht , werd eene blijde en nuttige Moeder, trok later, om here Zoons , naar Leyden, en bereikte eenen hoogen ouderdom.
TESSELSCHADE NUS genaamd ter gedachtenis van de
zware fchade, die ROEMER feed, door het verliezen van
ye-
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Vele fchepen in den form van 1593 ter reede van Tes fel)
was veel fckooner dan ANNA , en zeker niet min bekwaam en vernuftig. Zij was vol geest en aardigheid,
het zout van de gezelfchappen, en in zoo vele kunften
en wetenfchappen bedreven, dat ieder daarover in verwondering opgetogen wend. Zij was de lievelinge van
noorr, en volgde zijnen dichtti.ant met zeer gelukkigen uittlag. Zij huwde in 1623 aan •ALLARD VAN
EROMBALG, een verdienitelijk Krijgsman. Vele Dichters zongen ter eere van dit huwelijk. Twee Dochters
waren de vruchten van hetzelve. De ouellte had zij
naauwelijks aan de kinderziekte verloren, toen haar geliefde Echtgenoot itierf. Daarna vroeg de vermaarde
EASPAR VAN BAERLE haar ten huwelijk, en HUYGENS
zocht haar van het Ronmfche geloof of te brengen;
beider paging was vergeels. Naderhand woonde zij te
Amiterdam, was en bleef alomme geacht en geeerd door
tie eerrte VeriaCten, en hield niet op , kunst en letterer
gelukkig te heaefenen. Toen verloor zij, tot hare bittere droef held haar c7enipt kind; en hoe zeer zij dit vet'.
lies moedig poogdc te dragen , haar ligchaam was te
zwak , en hezweek ill 1649.
SCHELTEaJA deze korte leveesfehetfen op zijne, d2t
is op eerie bevallige en met verzen aerdig doorinengde
wijze bcwerkt hchbende , weidt vervolgens in beider
dichtwaarde en kunstgaren nit , en vergelijkt de beide
Zusters op zeer oorde.:Ikundip wijze. Er is in dit gedeelte bovenal zoo veel Iraals en krachtigs, dat wij hetzelve als het gelukkigst gedeelte durven roemen. Oak
het flat is belangrijk , en toe eene gepaste opwekking
voor Vrouwen bijzonder gefchikr.
Zie hier eene korte en zeer oppervlakkige opgave dezer uittunntende Peedevoering. !Vii waren eerst VOCrnemens , een meer aaneengefehakeld en naanwkeurig;
verflag en juist levensberigt van den Vader en zijne
Dochters daaruit over te nemen ; dan daar wij vreezen , dat ve leen hiermede voldaan , het Werk zelve
zich misfchien niet zouden aanfehaffen, en wij hij deze
aankondiging niets minder dan dit zouden verlangen
zullen wij flechts oppervlakkiz blijven. Op deze
Redevoering valgen de ilaninerkf;:g, en en Bifvocgrelst
welke meer dan twee derden van het geheele Werk beflaan. Deze uitvoerigheid behaagt ons , om derzelver

belangrijkheid ; en wij houden deze bijvoegfels voor
kost.
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kostbare bijdragen, voor gulden gerchenken in de letter.
kundige fchatkist. Straks , echter , zullen wij ons
ever dezelve eene ajgemeene aanmerking veroorloven.
Ons beftek laat niet toe , het ruime veld dezer aanmerkingen en bijvoegfels te doorloopen ; ook zouden
wij daartoe, om zoo even gemelde reden, thans , hoe
opgewekt, ongaarne overgaan. De gewigtigfte zijn die
over ROEMER VISSCHER die, waarin de heerlijke en
regt eigenaardige overzettingen , door den vermaarden
I3ILDERDIJK geleverd , voorkomen ; die over het ongeluk , TESSELSCHADE wedervaren door eene affpringen-de vonk uit een Smids winkel, welke haar an harer oogen
op de fm4rtelijkfte wijze deed verliezen ; die op hare
kunstwerken , waar weder een uitmuntend gedichtje ,
door sll,DEnotpc vertaald , wordt bijgebragt; en eindelijk
die over de verwaarloozing onzer Letterkundige Gefchiedenis , ten opzigte der geleerde en kunttige Vrouwen.
Wij hadden voor, op eene der aanmerkingen , betrekkelijk HUYGENS Oogentroost , eene misvatting op te merken , dan zijn daarin van den Schrijver zelven , door den
volgendeii brief, aangenaam voorgekomen.
"Ian de Heeren Schriivers der iligemeene Faderlandfche Letteroefeningen.

we' Ed. Heeren !
Hopende , dat Gij wel te eeniger tijd in uw geacht
illaandwerk verflag zult geven van mi/n Werkje over ANNA
en MARIA TESSELSCHADE , ROEMER VISSCHERS Dochters , vind ik hierin eene gefehikte gelegenheid om berigt
te geven van het ontdekken eener dwaling , door mij ter
goeder trouw begaan.
Op bladzijde no3, in de Noot No. 56, heb ik de redenen opgegeven , waarom ik van mine vorige meeting, dat
het fchoon Dichtguk van HUYGENS / getiteld Ooghentroost
sen Parthenine, niet aan TESSELSCHADE gerigt was,
durfde afgaan , 'en heb vervoigens breedvoerig uitgeweid ,
om de waarde van dit Dichtfluk als veroorzaakt door d8
ramp aan TESSELSCHADES oog , te leeren kennen: dan na
het afdrukken van ales kwam mij de beste en vermeerderde
druk van HUYGENS Korenbloemen , die ik vroeger alleen
had doorgezocht met het oogmerk , of er ook nog lets omtrent
els
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di beide Zusters gevonden wierd, dat in den eerflen druk,
dips ik zelf bezat , niet gel'onden werd, op nieuw ter hand ,
en nu vond ik in het 121 Bock der Sneldichten verfiheidene
Graffchriften op eene . andre Vriendin , LucaeTtA VAN
TRBLLO eene Delltiche Yuffer,, die ongehuwd was geflorven , met weike lima-Fs insgelijks eene onalgebroke-ne
iniendfehap had onderhouden , en aan welke hij vele verzen
heeft gezonden, en wel in No. 1 16 edn, hetwelk begint :
Lucretia ligt bier, die 'k orn een oogbe troosten
Met leeringen gelocght uyt al het merg van Oosten, enz.,
verviel milne geheele redenering in emus. De uitgaaf van myn werk Ronde hierom niet opgebouden warden;
en daar ik van dit dichtfluk oak melding had gemaakt
den tekst der Redevoering , op hl. 59, zoude ik bijna alles
hebben moeten doen herdrukken ; voor het geven van een berigt kJ het werkje was het oak reeds te That; dusfehoot
niets over , dan op deze wijze mijne dwelling zelfte berieten,
,erzekerd dat door het bekend warden met dit loortrefelijk
Dichtfluk van HUYGENS bij fommigen, en de herinnering
elan anderen, deze dwaling bij velen niet geheel mange-.
Imam zal zijn geweest.
Ik heb de eer,, enz.
(W. g.)
JACOBUS SCHELTEMA,

Wij danken den Were SCHELTEMA voor dit berigt,
en achtcn ons ten voile verpligt, deze misvatting, bii
zoo veel fchoons, nieuws en wetenswaardigs, over het
hoofd te zien. Immers alles to zamen , zoo Redevoczing ais Ilijtagen, draagt bewijs van ongemeenen arbeid
en voorbeeldeloozen ijver in het nafporen. Om hiervan
een klein bewijs te geven: meer clan zeventig grootere en
kleinere Werken zijn door den Schrijver aangehaald; terwijl er voorzeker nog vele meerdere te vergeefs zijn nageilagen„ Welk eene vlijt en onvermoeide zucht tot
onderzoek voor eenen, die de Letterkunde als uitfpanming hehandelt! SCHELTEMA moet een allergclukkigst
geheugen bezitten, en is inderdaad in de Gefchiedenis
onzer Dicht- en Letterkunde geheel te huis.
Eene algemeene aanmerking hebben wij op dit "Werk.
Boek en aanmerkingen en bijvoegfels loopen te veel
inddn ; men kan al te duidelijk zieu l dat het eertte de
fchets,
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fchets, het andere de nadere bewerking van het geheele
fink geweest is. Trouwens niemand gal het den Schrijver kwalijk afnemen , dat hij, na het uitfpreken der
Redevoering, dezelve niet in de Bilvoegfels als verfnipperde. leder, die immer deze foort van werk in handen
bad , zal erkennen, dat , gang van denkbeelden ,
perioden enz. zulks niet toelaten. Maar het is toch ook
zeker,, dat, met al den tegenwoordigen letterfchat, de
Redevoering vrij wat zakelijks en treffends uit de Bij.
voegfels zou hebben kunnen ontleenen.
De itijl van SCHELTEMA mag , onzes oordeels, seer
ge/ukkigyenoemd worden. Zwier en kracht wedijveren
om den palm der overwinning. Geestig en juist ter
fnede zijn de dichtftukjes ingevlochten. De zaken zijn
seer gepast uit elkander gehouden ; hetgeen voorzeker
Diet gemakkelijk geweest is, in zulk eene belemmerende
volheid , voor een veelwetend en vernuftig Schrijver.
Zoo er nog eenige fmaak voor goeden en ftevigen kost
bij onze Letterminnaars huisvest; zoo er bij Mennen
nog eenige eerbied voor rijkbegaafde en kunstkeurige
Vrouwen gevonden wordt; zoo de Nederlandfche Vrouwen zelve nog belang ftellen in geestverhelfing en nitnemendheid van kunstvermogen bij hare Zusters, moet dit
1Verk grooten bijval vinden ; te meer, dear het prachtig
verfierd is met een fraaijen Titel en de kunitige Af beeldfels van ROEMER en zijne Dochters; welke prenten door
den Kunftenaar P. H. L. VAN DER MEULEN zoo fraai
en krachtig zijn behandeld dat hij ten voile de aanmoediging verdient, welke 3CHELTEMA te regt deszelfs
werk waardig acht.
Wij verlangen near meer dergelijke Werken van
$CHELTEMA , en „ flachten, " om met HOOFT
gens TESSELSCHADE te fpreken , „ alle de rijke lui,1 den , die , hoe zij meer hebben , hoe zij meer hebben
„ willen (*)."
(*) HOOFT'S

Brieven, in de Mengelwerken , bi. 309.
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lets over het herliellen der Dijken aan de Rivieren, ter
voorkorninge van Dijkbreuken en derzelver nadeelige gevolgen. Te ilmlierdam , by de Erve C. N. Guerin.
18c9. In gr. 8vo. e.3 Bl.
dit lets wordt eigenlijk gehandeld , niet van het
herfiellen der dijken maar van aan dezelven eene geheel andere gedaante to geven, en van , daardoor,, en
door het makes van hulpkanalen, alle onze voor overitroomingen der rivieren blootliggende landen in 't geineen , en den illblasfer-waard allerbijzonderst , daarvoor te beveiligen. Hiertoe ilaat de Schrijver eenvoudig
voor, oin aan de dijken overal eene buiten-elorceering
(docering) te geven van vier duirnen , en eene binnendocering van drie en een halven duim, beiden op den voet.
Dit is cone kleinigheid, cn de fpecie, welke flechts drie
of viermalen den inhoud van de tegenwoordige dijken
zou uitmaken , overal te vinden! — De illblasfer-waard
moet daarenboven nog beter verzekerd , en., te
einde , van den Tielerwaard en verder bijliggende Dijiricten, door ten extra hooge en zware zeer platte athelleade
dijk , geheel worden afgeflooten (algelloten) beginnende
van den Lekkendijk henedea Cuilemburg , en eindigende aan
Bien Waaldijk bij Gorcum.— Voorts moeten er drie hulp•
kanalen gemaakt worn , rooreerst door de rivier de
Lingo (Lingo) naar boveit te veriengen , en haar, DOOR
EEN DUIKER, Olt VERLAAT , in den dijk van het Pannerdensch kanaal, gemeenfchap met den Rhijn te geven,
welts water zij dan gedeeltelijk kan afvoeren; tentwee.
de door de Greb met den Eem to Ainersfoort te vereeni•
gen , waardoor een antler deel van het Rhijn-water gekan worden ; en Jen elerde door van Wouwdrithem een !tenant to. graven naar den Biesbosch, waardoor
een dee! van het Maas- en 1-Vaal-water kan worden afgetapt. Vervolgens fpreekt de Schrijver nog van de
offlaiting der Lek , welke hij tusfrben R..,Tenen en Lijnden
ocdaan wil hebb n , DOOR ETD/ HOUTEN SLUIS MET
SCHUFFDPIREN, DWARi IN DE RIVER, ten elude des
hetwelk hij das
hoods bet EXTRA n001:1 WATER. te Reere-2
hier, in xvcrwil ziiner hulpkanaleti in den Pannerden7
NO. 6.
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fchen dijk en door de Greb , nog wacht. Over het geheel
fchijnt hij niet veel te vertrouwen op den dienst, diets
zijne hulpkanalen moeten doen ; want waartoe anders
vijne verzwaring der dijken ? ty m gewoon hoog water
te keeren, zijn dezelve thans over het geheel zwaar ge.
noeg. Doch hij wacht ook nog extra hoog water! De
hulpkanakn zijn dan tamelijk nutteloos; want als de dijken zoo geinaakt moeten worden , dat zij beftand
zijn , wanneer de kanalen geen dienst doen kan men
bet wel enkeld op de dijken laten aankomen. Aileen men
you dan ook nog ergens op bedacht moeten zijn, hetgeen den Schrijver onttlipt fchijnt; namelijk om de dij4
ken tegen bet extra hoog water ook wat te verheogen. —
Hij gewaagt eindelijk oak nog van de kosten , tot bet
bewerkflelligen zijner voorflagen vereischt , en zegt des.
wege: zoo- het beter gedaan, dan gelaten is , behooran de
kosten let geene objeClie aangevoerd te worden. Oak merkt
aan, dat zij niet op ddns , maar in den loop van vier
of zes jaren , noodig zouden zijn , en befluit met als zija
gevoelen te uiten, dat zij op onderfcheiden wijzen gere.
partitieerd behoorden te warden , zoo dat onder ande.
re de affluiting van de Lek, door Utrecht ,
land, Rhijnland , Delfland en Schieland, die er door be.
veiligd zouden warden (bier fchijnt hij de illblasfer et*
Krimpener waarden te hebben vergeten) moest bekostigd
en onderhouden warden. Dit zou zeker zeer ftrooken met het Syflema van EENHEID, en, zoo Delliand
en Schieland er, in de gevolgen, eens door bevonden
werden bedorven te zijn, ten hunnen aanzien ook zeer
billiik wezen ! — Het geheele ftukje is zijne geboorte fchuldig aan de tijdsomftandigheden, en zijne nit.
gaaf waarfchijnlijk aan de bedenking , dat het , op
den titel af, wet aftrek zou hebben. Het publiek had
bet echter,, zonder fchade, kunnen ontberen , en, zoo
de Schrijver verder voor hetzelve werken wil , mag
hij wel leeren zich wat naauwkeuriger uitdrukken es
zijnen fiijl befchaven. — De verbeteraar der 'reeve's
heeft zich fchandelijk gekweten.
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Bibliotheca Critica. Vol. III. Pars IV. Amftelodatni , spud
Petrutn den Hengst. MDCCCVIII, (IX.) LXXIV. neg..
et dit /Ink hebben dan eindelijk de liefhebbers der oude
M
Letterkunde de Bibliotheca Critica , na dertig jaren ,
compleet. Wij beginnen dit ons verflag van hetzelve met
deze aanmerking, niet om daardoor den Hoogleeraar WIJTTEN een verwijt re doen , als of hij de liefhebbers van zijn
werk re fang had Laren wachten; wij behooren noch onder degenen , die alleen de voltooijing der Bibliothcca Critica begeerden (pag. Ii & III.) , om dezelve te kunnen later inbinden , ten elude de afzonderliike flukken in de boekenkast niet
verfirooid raakten , noch ook onder die, welke (pag. IV.) eene
letterfchuld met meer hevigheid invorderen dan eene ge/dfchuld ; veeleer zouden wij ons onder hen rangfchiltken, die
(pag. IL) vier gaarne de oude naauwkeurigheid des Hoogleeraars aan de overhaasting opgolifferd zagen: — maar de bovenflaande aantnerking is alleen de uitdrukking van ons genoegen,
dit uitmuntend werk, waarin zoo groot Cell fchat van (Yarn:fche geleerdheid , in eene Claelfche taal voorgedragen, to yinden is, eindelijk voltooid te zien , terwijl wij jaren fang de
verdere voortzetting van hetzelve niet hadden durven verwachten.
Gelijk het vorige auk met een" brief aan den Heer JERONIMO
DE Boscu, Curator der Koninklijke Univerfneir re Leyden, begint, zoo ftaat aan her hoofd van het tegenwoordige een brief
aan den Hoog Welgeboren Heer FRANS GODARD Baron VAN
LIJNDEN, Curator der Akademie te F,aneker, voor eenige jaren geliefd leerling van WUTTENBACII, onder wiens voorzitting
hij ziine uitmuntende Verhandeling de Panaetio Rhodio, philofopho floico, (le ,7unij t8o2) met groote toejaiching heeft verdedigd. Na op eene geestige wijze de liefhebbers zijner
bliotheek in lezers en koopers onderfcheiden, en zijn onderhoud met eenen en anderen opgegeven to hebben, fchetst de
neer WIJTITABACTI ecrst kortelijk de lorwisfelingen, hem federt
het begin der uirgave van de Bibliotheca Critica bejegend ,
waarvan het refill:net is , dar hij verklaart, meer geluk dan
ongeluk ondervonden te hebben , en this zonder ondankbaarheid niet anders dan te vreden met zijn lot to moeten zijn; ver=
volgens geeft hij, ook kortelijk, doch zeer trefind en naar
waarheid, eene fchilderij van alles, war gedurende hetzelfde
tijdverloop den Vaderlande is overgelcomen , en van de twislen en beroerten, die hetzelve benevens zoo vele andere Volken gefchokt hebben en in de gevolgen nog fchokken. Van
deze twisten en beroerten necmt de IIoogleeraar een' overgang
tot de nieuwe wijsgeerige School van PANT, ats die de veroorSs
zaak-.
BACH
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zmakfler van gelijke oneenigbeden in de Wijsbegeerte geweest
is. Reeds dit begin is vrij fcherp, vooral door eene, den
Heer WIJTTENBACH zeer gewone, aanhaling van eenige welen
van VIRGILIUS, waardoor de voordanders der Criti[che Wijsbegeerte, die hunnen invloed hebben zoeken, maar niet hebben kunnen algemeen maken, bij de winden vergeleken worden, welke

vafto rex Aeolus antro
knperio premit, ac vinclis et carcere fraenat.
111i indignantes magna cum murmure mantis,
Circum claugra fremunt.
Hierop verhaalt hij een gefprek, waarin de Heer VAN LTpcDEN,
hem voor eenigen tijd op zijn buitengoed bezoekende, hens
eene belofte herinnerde, om zijne meening over de Critifche
Wijsbegeerte voor te dragen , en 't welk vervolgens tusfchea
hem, VAN LIJINDEN , en nog twee daarbij komende Vrienden
bier met de verdichte named van PHILALETHES Zoon van
AGROTAS , en CRITOBULTJS , Z0011 van ASCLEPIADES , bellempeld,
werd voortgezet, en door hem, op begeerte dezer drie Vrienden, nu wordt uitgegeven, en wel in die form, dat de pearonen zelve fprekeude worden ingevoerd, waarvan, in navolging
van PLATO en CICERO , deze reden gegeven wordt , om niea
zeide ik en zeide hij te meermalen te herhalen. Van den in.
boud zelf des geipreks, waarin de Heer WIJTTENBACH de
leer van KANT tracht te wederleggen, zal de fchrilver dezea
verder niets zeggen , dan dat citarin, mar zijn gevoel, een te
fcherpe en fpottende coon heerscht, niet overeenkomflig met
bet karakter van iemand, wien het aIleen om wanrheid, en
niet om gelijk te hebben , te doen is. Of ook wel al het vernuft , 't welk hier en daar wordt ten coon gefpreid, van den
echten Hempel is, zou met regt in twijfel getrokken kunnen
worden. Efeeft dus dit gefprek in zoo vet ons min behaagd,
deszelfs clot heeft onze ontevredenheid gaande gemaakc. /a
betzelve toch wordt de neer P. VAN HEMERT, under den Eitel
van horrearius (*) , als gewezen Verzamelaar van bet Illagaziju
voor de Critilche livsjsbegeerte, op eene verregaande wijze en
met invlechting van openbare onwaarheden, ten coon gefleld.
Al wil men al eens ter verfcliooning hiervan bijbrengen, dat
de Heer VAN HEMERT door de wijze , waarop hij andere mannen van naam en verdienflen van tijd tot tijd behandeld heeft,
lean gerekend worden, wel lets detgelijks verdiend te hebben;
data
(*) Dit beteekent niet fchrikverwrkker, gelijk ons verhaald is, dat
Iskere haifgeleerde het vermalt , maar komt of van horream , door
welk woord de Beer WijTTENsAcH gewoon is Nagasijn in het Latiks
sit te
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dan dunkt ons nog, dat de Heer WIJTTENBACH te veel achting
voor zichzelven had moeten koesteren, om de colporteur eener
histoire fcandaleufe te worden. Er is eene Hollandfche vertaling van dezen brief aangekondigd, die wij echter, om de eer
van WIJTTENBACH, hopen , dat geen' voortgang hebben mag.
Ook houden wij bet !Ink voor onvertaalbaar.
Het voornaamfle gedeelte van dit Nommer is toegewijd aan
ale opgave van dat alles , was de Heer WIJTTENBACH in de elf
vorige Nommers zelf of aan te vulien of te verbeteren heeit
gevonden , en behelst uitmuntende aanmerkingen over een aantal plantfen der Grickfche en Latijniche Schrijvers , die over
bet geheel de goedkeuring van den beeiefenaar der wide Let•
terkunde zullen wegdragen , en ook daar , waar men van den Heer
WIJTTENBACH zedig meent te moeten verfchillen, van deszelfs
ccherpzinnigheid en grondige geleerdheid getuigen.
De relationes breviores bevatten een kort verflag der nitgave van
I. Davidis Ruhnkenii Opuscula. Hier zien wij onze gisfing
(zie Letter - oefeningen voor18o7. N°. XIV. bl. 6o6.) bewaarbeid , dat namelijk WIJTTENBACH de hand in de uitgave dezer
Opuscula niet heeft gehad; doch wij zien tevens, dat hij
leiding gegeven heeft , om bij het Elogium Hongerhuliapunz
meerdere flukken te voegen. Hij keurt het, even •ftls wij ter aangehaalde plaats bi. 6o5 deden, niet goed, dat de Mt-via:10
de tutelis et in/7gnibus navium van den Heer ENSCHEDE onder de
werken van RUHNKENIUS geiield is. Ten aanzien nogtans der
Disfertatio de Antiphonte Oratore Attico van den Heer VAN
spaftal fchijnt WIJTTENBACH van een ander gevoelen, dan wij,
te zijn. Immers hif zegt niets aangaandc derzelver plaatfing
wider de fchriften van RUHNKENIUS. De fchrijver dezes kan
ondertusfchen verzekeren, dat RUHNKENIUS zelf hem meer dan
pens op dezeifde wijze over de laatstgenoemde Verhandeling
heeft gefproken , aIs over die van den Heer ENSCREDB. Op
den titel van het work merkt de Heer WIJTTENBACH dat
bet woord philologica had kunnen wegblijven of in bistorica
veranderd worden, dewijl het of hetzelfde is met critiea , of
meer bijzonder van de Letterkunde des Bijhels gebruikt wordt,
en dus bier min gepast is.
H. Een berigt ointrent de voorgenomene en aangekondigde
uitgave der brieven van RIMINEENIUS; uit hetwelk b!ijkt. dat
tie verfchijning der Opuscula daarmede niet in verband (bat,
en tevens, dat de uitgave nog vooreerst Beene plants zal hebben ,dewiji WIJTTENBACH op zijne vorige uitnoodiging, om hem
de door RUHNKENIUS gefchrevene brieven te zenden, nog maar
zeven heeft ontvangen: waarom hij die uitnoodiging bier op de
dringendlie wijze herhaalt.
Eeu herilaaid verzoek, um het Deel der Werken vats
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welk uit de boekerij van RUHNKEMIUS ala nog
gemist wordt, terug te mogen hebben.
IV. Daar van tijd tot tijd buitenlandfche Geleerden den Heer
WITITENBACH verzoeken , om Handfchriften van de Leydfche
Bibliocheek ten gebruike to mogen hebben , geeft hij voor eens
en altijd to kennen, dat zulks met de bier beflaande werten
flrijdig is, en dat de belanghebbenden dus zelve moeten overkomen , re meer,, dsar het hoogst moeijelijk is, bij ons
kwame lieden te vinden , die of affchriften of uittrekfels voor
anderen verkiezen te vervaardigen.
V. Eene hulde am de nagedachtenis van vier Geleerden,,
namelijk SAXE, HANA , JAEGER en BANGE, de beide laatften
buitenlanders.
VI. Eene korte opgave der behandelde onderwerpen in bet
tweede Deal der Optescula van JABLONSKI, uitgegeven door den
Boogleeraar TE WATER.
VII. Len verflag der nitgave van de brieven van HUIG DE
GROOT door den Heer MEERMAN, met eerie prijzende vermelding der Latijnfche Voorrede van dezen laacstgenoemden.
VIII. Een verflag der uitgave van de fleroica van PHILO..
STRATUS door BOISSONADE, bij Welke gelegenheid wij vet..
nemen, dat wij eerie nieuwe vermeerderde en verbeterde nitgave der Epistola Critica , door WIJTTENBACII voor
veertig jaren aan RUHNKENIUS gefchreven , te verwachten
hebben.
IX. Een verflag der tweede uitgave van de Selet?a Principum
klistoricorum, in 't welk de vermeerderingen en verbeteringen
van dit =rig werk met de eigene woorden der Voorrede
worden opgegeven.
X. Een verflag omtrent de Vita Ruhnketiii, in 't welk eenige drukfouten worden verbeterd en 't een en ander wordt aangevuld. Onder dit laatfie hehoort het berigt van het deel , 't
welk RUHNKENIUS aan de uitgave van CELSUS te Leyden in
1785. bij s. en LUCHTMANS uitgekomen gehad heeft, want.van in de Vita zelve geene melding was gemaakt. Voorts betnigt
de Meer wuTrEmacti, alle onderrigcingen omtrent 't geen in
de Vita verkeerd gefleld pf niet volledig genoeg zijn mogt, in
dank te zullen aannemen, doch van de openbare berispingen
van het genoemde werk of geene kennis to dragen, (wij kennen zoodanige ook niet,) of geen dusdanig berigt te hebben
ontvangen , dat hij het der moeite waarclig rekenen kon, er
alit op to Nan.
XI. Eene vrij uitvoerige (voor de ruimte namelijk der re/4hiones breviores) recenfie der Vitae aliquot excellentium Batavorum van den Heer PEERLEAMP, welk work veel lof erlangt , doch waarop de Heer WUTTENBACH tevens zoodanige
aanmerkingen raaakt, die den meester in dit yak (Latijn fehrijven
PLUTARCHUS,
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ven en oordeelkundig navolgen der Ouden) volkomen keninerken.
XII. Eindelijk een kort berigt aangaande de bekende Ep:crtfls van den Heer MAIINE welke bier geleerd en fmaakvol genoemd, en om die reden waardig gekeurd worth, om els een
aanhangfel der Bibliotheca Critica aangemerkt, en door anderen in een gelijk geval ten voorbeelde genomen te worden ;
welk oordeel denkelijk vrij wat tegenfpraak en berisping zal
endergaan.
Hier achter volgen vijf Registers voor alle de twaalf NomTriers of drie Deelen der Bibliotheca Critica, als I. der Schrijvers, wier fchriften of uitgaven der oude Schrijvers beooreleeld worden; II. der oude en nieuwe Schrijvers, die berispt , verdedigd , geprezen, verbeterd of opgehelderd worden; III. een Register van zaken; IV. van alles, wat aangaande de Latijnfche, en eindelijk V. van alles, wat over de
Griekfche taal in de Bibliotheca Critica te vinden is. Deze
Registers maken het gebruik van dit werk zeer gemakkelijk ,
en zijn , voor zoo:ver wij aanvankelijk nit eigen gebruik heb.
ben kunnen nagaan, vrij naauwkeurig.
Ten ilotte vinden wij nog eene aanvulling of verbetering van
bet een en ander,, waaronder eene korte vermelding van den
dood der Leydfche Hoogleeraren VAN DE WIJNPER SSE , RAU
xLIJIT en LUZAC , en eene opgave van twee geleerde werken
van den Heidelbergfchen Hoogleeraar CREUZER ; en in de slierlaatite pints eene lijst van dtukfouten in de vorige Nommers
der Bibliotheca Critica, welke, bij zoo vele andere biijken,
getuigenis geeft van de lofwaardige en bijna voorbeeldelooze
naauwkeurigheid , waarmede de IIeer wurraNanctr dit zijn,
uu voltooid , werk tot den hoogstmogelijken trap van volmaaktheid heeft zoeken te brengen.
Hartelijk wenfchen wij , dat het den Hoogleeraar nog lenge
moge vergund zijn, zijne itudien en werkzaamheden met geIijke aanhoudendheid voort te zetten , opdat hij niet Aileen
zijnen PLUTARCHUS, maar ook alie de overige fchriften, die hij
fleets reeds onder handen heeft, deels nog bier en dear belooft, en welke al een vrij aanmerkelijk geval uitmaken,
einde moge brengen.

Tabelle, behelzende de Hoofdfoorten der Nederduitfche Woorden, opgemaaht volgens de Nederduitfche Spraakkunst van
P. WEILAND door eenen Schoolopziener. Leeuwarden , bij
P. Wiarda.
Pelle Tafel , als bier in den titel is opgegeven , zoude bij
eene goede uitvoering altijd eene nuttige zaak zijn ter
kandleidinge des Sehoolleera ars , ten geitruike der Leerlin.,
gen ,
S4
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gen , of ook tot onderrigt van minkundigen in het gewone
welke alhier voorkonit, over bet geheel geOok beefc
nomen eene• goede rigting. Alleenlijk vinden wij niets
nieuws in de form, waardoor zij eenige aanbeveling verdient
boven die Tafel, welke, zoo wij ons niet vergisfen , voor
weinige jaren, bij den Boekhandelaar
Schalekamp te AN2flertisni is nitgegeven. In tegendeel was de laatstgenoemde nog verrijkt met voorbeelden van zatnentielling , waarin
het gebruilt der N22M- en Werltwoorden , met de kleinere
Rededeelen , ward aangewezen; weikeaanwijzing in deze Tafel ontbreekt. Nog zijn enkele benamingen (zoo als Nominativus enz.) onvertaald gc...bleven, en de zamenvoeging der
Werkwoorden met onfcheidbare Voorzetfelen is duister voorgedragen. Dus b, v. „ ver verflerkt I P . den zin: verande„ ren ; a Q. duidt eene verandering of herdoening: verbou„ wen; 3°. heeft eene beteekenis ten goede : verbidden.”
Welke regelmaat zal bier gelden? Ligt hierin eenige dadeliike
verklaring? Kan dui het werkwoord veranderen immer dienen ter vertlerkinge der beteekenis , wanneer het verandelde
voorwerp benadee!d wordt ?Waarom niet liever deze foort van
Voorzetfelen , gelijk mede die van voor, (voorkomen, voorwenden
enz.) van welke laatfte, echtor, in deze Tafel niet gefproken
wordt, tot Unen grond terug gevoerd? Eindeiijk het woord
Tabelle zelf op den titel gevalt ons niet , omdat wij het bekende woord Tafel, in dezen zin, allezins voegzaam kunnen bezigen , zonder dat alhier onduitschheid noodig zij.
.1111.1■111•101Mi
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Reading-book for the English Language, with an Introdi:61ton to English Grammar, for the ufe of Schools and
Private Students; (dat is :) Leesboek voor de Engelfche Taal,

revers eene Inleiding tot de Engel/c/ze Spraakkung„ ten
dienfle der Scholen en van die zicizelve oefenen.
Child•
„ hood and Youth engage my pen,
'T is-labor lost to
„ talk to Men.” Door j. 0 * * S *
Te Afierdant, bij
J. F. Nieman. 18o8. In gr. 8vo. 192 N.
tan Inleidinge ontmoet men, aan bet hoofd
B ijvan:nattier
dit Wed* , eene 'torte Verhandeling van den beroemden Dr. JOHNSON over het brief fchrijven. Hierop volgen
verfcheiden brieven , alien van ook Kier te laude bekende
Engelfche Geleerden of lieden van fmaak: zij zijn van POPE,
Lord Cll!STERFIELD en Lady MONTAGUE , gefchreven op hare
reis nit Engeland over Holland naar Ireenen: alien te zamen
negentien in gem!. De brieven worden vervangen van uitgezochte ftukken uit des genoemden Lord CHESTERFIELDS brieten aan zijnen. Zoon. Voorts getnende aanmetkingen over

Inen.
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ag,

nienfchen en zeden , van den zelfden Lord ; dan, de Cevallen van TREODOSIUS en COL' STANT1A overgenomen uit den Engelfchen Spectator; en eindeiijk cen verhaal van de overdragt
der Regeringe van Keizer KAItEL DIN V op zijnen Zoon PHILIPS DEN 11. De Inieiding tot de Engelfehe Spraakkunst,

waarmede het Werkje worth belloten, is wel beknopt, doch
bevat alles , wat de eerstbegiunende taalbeoefenaars om te
weten noodig hebben; terwijt zij, de hier gelegde gronden
en regels wel begrepen hebbende , tot meer uitgewerkte
Spraakkuniten met voordeel zullen kunnen overgaan. De brie
yen en de overige fcukken zijn met oordeel gekozen, zoo
oin de zaken, in dezelve begrepen, als omdat zij uit de pen
der befchaafdfle Schrijvers van Engeland zija gevloeid, en
als zoodanig ook om den te vormen eene heilzame ilrek.
king hebben. Daar de kennis .der Engelfehe, zoo wet als der
Franfche tale, voor eene befchaafde opvoeding, heden tea
dage, zoo goed als eene behoefte is geworden, zal, twijfelen wij niet , het verrigtte door den Heer J. 0 ** S **,
wie dezelve dan ook moge wezen, door velen in dank ontvangen worden.
De Watersnood, in het begin des jaars 1809. Historiesch Dien*.
tafereel. Te Amfieldam, bij P. J. Uylenbroek. 18o9.
Antliels Welkontgroet aan Zijne Majelleit den Koni n g , bij
lioogstdeszelfs terugkomst nit het Department Gelderland,
na den aldaar gewoed hebbenden jong/len It'atersnood. Ye
AmIleldam, bij A. Mars. 1809.
De Doorbraken en Watervloeden in de ,nand .7anuarij des
jaars 1809, in dichtmaat gefchetst door E. J. Koninklijk Notaris te Fianen. Te Utrecht, bij de Wed. J. van

Terveen en Zoon. a Cop.

Dichterlijke Uitweiding over den tegenwoordigen Watervloed en
de verdere Ongevallen, die het antic Vadertand, gedurende
ode regering van zulken menschliercriden Koning , elk voorjaar
trefen, door G. BRUINING. Alom le bekomen. 1809.

de nationaie rampfpoeci dezes voorjaars van 1809 den dichD atterlijken
treur- en troostzang zoude doers aanheffen, was

uit den aard der zake ligtelijk te vermoeden, en gereedelijk
mogten wij verwachten, dat het vernuft der zangers of ann•
geresfen eene verfchillende form daartoe zoude verkiezen:
maar hoe zeer hadden wij , met den voortgang van wetenfchap en kunst, bij zulke treffende tooneelen, eene verheiting
van gedachten molten vorderen, welke her onderfcheid tus.
S5
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fchen onrijm en vets duidelijk had nu den dog gelegdi TAM
ons zien , in hoe ver de ander aangekondigde Stukjes aan
dit karakteriftieke beginfel voldaan hebben.
Het eer/le, aan het floc onderteekend, uit Amfleldam, door
Nevrouw W. C. LOCI1MANN VAN RANIGSFELDT geb. MEYSENdoorloopt voornamelijk de Gelderfche landftreken , alwaar de watersnood woedde, fchetst de jammeren levendig ,
wisfelt de voorftelling telkens af door nieuwe beelden en wendingen , en eindlgt met eene bitlijke loffpraak aan onzen
menschlievenden Koning. Het geheele vers draagt overal
blijken van eenen geoefenden geest, van dichterlijke vinding,
en van gemakkelijke bewerking s welke de eigenlijke kunst
verbergt. Sleeks enkele verzen hebben lets ftootende, dat
door de Dichteresfe zoo ligtelijk had kunnen vermeden wor•
den. Des bij voorbeeld:
6 Y(ij)skoud fterf(v)eling!(,)den naam van mensch onwaard';(!)
Der armeh noodgeichrei volgt, hoe uw trots moog' klimmen,
U in de feestzaal na, d(w)aar pracht noch rang u fpaart!
Wzarom in reg.

2

niet liever:

Der armen noodgefchrei, hoe ook uw trots moog' klimmen„
Volgt u ter feestzaal na , enz.
Wij verheugen ons zeer, dat de Dichteres geenszins behoort
onder het dweepzuchtige aantal van hun, die, bij elite, en
wei algemeene, ramp , aan eene doelmatige Godsftraf denken : doch hadden daarom gewenscht, dat ook die gedachte: „ Gods wijsheidfiaat en heelt;" ware weggelaten. Zoo
ver Loch zijn wij in het fink der_opvoeding reeds gekomen ,
dat wij het n van overrredende Kinderen , als zoodanig,
E nog oneindig fterker keurt en bet gezond verafkettren. En
Stand en de Christelijke Leer dit denkbeeld af in het Opperfle
Wezen, waaraan wij, bij uitzondering, in onze menfchelijke
taal, den naam van Fader geven, daar bet van onzen kant
altijd hoogst vermetel is, de wegen der aanbiddelijke Voorzienigheid re beoordeeten. Aan den lof der Dichteresfe zij
onze dank gepaard voor haren diehterlijken arbeid ! Wij
verlangen meerdere proeven van haar uitftekend dichtvermogen.
Het :swede, hebbende volgena onderteekening tot vervaardieter onze beroemde Dichteres , Mevrouw N. c. BRINKMAN.
Wed. C. VAN STREEK, voldoet aan den titel. Dankbaarheid
weidt in den lof des Konings, en worth vervangen door de
llollandfcbe Maagd, die de Dichters oproept tot eene gelijke
vereering. Haar gezang words voleind door het Volk , dat uit
eenen mon& roept:

„God

OP DEN JONGSTEN WATERSNOOD.
„

God zegese onzeil Vorst f Lang leve

259

LODEWIJK t "

Eij zulk eene rijke ftoffe hadden wij van de erkende bet waamheden der Dichteresfe meet dichterlijke form, zonder eenzelvigheid, gewacht.
i Het derde doet eer aan den Koninklijken Notaris van wege
deszelfs gevoelens en bier en daar geplaatfle fchilderingen.
Als dichtiluk echter, is bet plat befchrijvende, zonder vetheffing. Dan , de Meer DIECImA verontfchuldigt zich zelf, als
aan dezen arbeid ongewoon. Zijne eigene erkentenis gelde hier!
Het vierde is inderdaad zoo woelig , als het tooneel, dat
bezongen worth. In de carte 6 vers-afdeelingen rijst de
vraag, bij de weldadige regering van onzen Koning:
Van waar toch , vroeg men weer, dees nieuwe tegenfpoed,
Waaronder 't ganfche Rijk van IIolland lijden moec?
Dan volgt het gewone antwoord:
Alija antwoord is dan: ja! gewis ontipruit dat lijden
Gods befchikking! 't Rijk voelt zich door Hem kastijden.

Ult

Daarop volgt een tafereel van mogelijke, nog al akeliger rampen , en dan een gefcbiedkundig overzigt op den grooterz
NAPOLEON, deszelfs beraad met Keizer ALEXANDER to Erfart ,
en deszelfs verrigtingen in Spanje ; voorts op het ontrnenschte Brittanje, en eiudelijk op het heil van ons Koningrijk
onder befchikking der twee Keizers , nadat deze de Ottomanyen beteugeld, en, met den Schach van Perzie, den Indiaan
zullen gered hebben.
Uit deze fchets blijkt genoegzaam, dat aan het hoofd des
titels: uitweidinq, in den hoogilen zin voldaan Is dezel-ve dichterlijk? Dit kunnen wij met de platte befchrijving niet
erkennen. De fchets alieen van den Gewetensdwang in Spanje is meesterlijk. Maar, of de vraag, welke bet eigenlijke
onderwerp uitmaakt, beantwoord zij? twijielen wij zeer. De
Recenfent heeft geen logisc i; verband kunnen vinden; wane do
bewering , (lac God een Volk kastijit, is etne godveieerd5
magtfprenk
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diristoviehes en Gorgus, of Wraak en 11Ienfchelijkheid. Door
AMU T LAFONTAINE. Met Platen. Te zimlierdettn, bij de
Wed. J. D611. 180!. In gr. 8vo. 327 RI.

r en verzierd verhaal, een Dichtflult als 't ware, bier en dear
uit de gefchiedenis ontleend en daarop gegrond , echter over
geheel enkel verdichting een fink van denzelfden card als des
Dichters Romulus , en dat met denzelven , en ieder ander
ons bekend gelijkfoortig werk , als meesterfluk wedijvert.
Het fpreekt intusfehen wel van zelve, de gefchiedenis leers
men door zoodanige flukken niet, en het ware indedaad mis.
bruik, zoo de fmaak voor de leermeesteres der zeden , het
getrouw verhaal der vroegere gebeurtenisfen , door den
fmaak in zoodanige gefchriften bedorven werd. Daarvoor hebben wij echter weinig vrees; immers zoodanige voortbrengfelen van vroegere en latere Dichters deden dit nadeel niet.
Ook is bet voor den maar weinig geoefenden aanflontis duideIijk, dat men eene verdichting leest.
De card des werks gedoogt Diet , dat wij hetzeive doorloo.
pen, en ieder flak, iedere bladzijde, heeft eigene in het oog
loopendefchoonheden. War de waarde der vertaling betreft , het
Voorberigt deed ons grimlagchende gedenken aan zekeren Hoog.
leeraar,, die, bij zekere plegtige gelegenbeid, zijne hoorders eene
ievensfchets van zienzelven willende geven , dus begon: De

gvoote *** zag het levenslicht to 4 ** ; daar,, Toehoorders, ben
ik ook geboren! — Zoo lezen wij bier „ He OFT had TACITUS vijf.
tig male!: gelezen eer hij hem overzette; ik kende Arista„ menes genoegzaam van buiten toen ik de overzetting be„ gon. Zo ik den Lezer ten voordele van dit werk Wilde inne„ men , dan ware het aangevoerde misfchien het krachtdadig/te
„ middel dat ik daartoe kon bezigen.” Bij zoodanig een' wenk
beeft ieder Criticus terug. Gelukkige eeuw en gelukkig
land! — Die met den Heer G. van 't zelfde gevoelen zijn,
gunnen wij over dozen nieuwen TACITUS en dezen nieuwen
NOOFT hpnne vreugd; de overigen hopen wij , dat echter met
foortgelijk genoegen als wij dezen iiristomenes zullen lezen.

De Graaf Orzano,Tooneelfpel, vervaardigd ander de zinfpreuk :
Uno animo. Te Anifierdam , bij J. F. Nieman. ISoS. In

8vo. 1t)7

De Graaf Qrzano, of de Bedelsar van Arapels, Tooneelfpel,
door Go 3. FORKING. Te ilmfierdam , hij Moolenijzer.
1809. In 8vo. 123 Bl.

nfrehoon wij het Treurfpel , in de meesterflukken , door
VOLTAIRE RACINE

en CORNEILLE , ook die in later tijden,
door

BD GRAAF ORZANO.

door CHENIER DUCIS en meer anderen vervaardigd, verre verbeven achten boven de Tooneelfpelen van KOTZEBUE ,IFFLAND
ZIEGLER en anderen , zijn wij er echter even verre af, de laatstgenoemden onder de prulfchtiften te rangfchikken. Wij erkennen , integencleel , dat dezelve , wanneer zij , der natuur zoo veel
mogelijk getrouw blijvende , ons treffende voorvallen en be.
lang inboezemende perfonaadjen, op de waarfchijniijkfte wijze, vooritellen, zeer vele verdienfien kunnen bezitten. Bey
neden het hooge Treurfpel geplaatst , is het Drama of Tuoneelfpel ook niet aan deszelfs regelen verbonden. Treat men echter in dezelven, in eene behoorlijke vulgorde,inleiding,inwik.
keling en ontknooping nen; hemerkt men, dat de ingetaschte
epifoden aan deze hoofdregels onderworpen zijn , en voornamelijk ftrekken , om de aandachc levendig to houden , de hoofdkarakters te beter te doen uitkomen, en de fabel op eene on.
gezochte wijze te ontwikkelen , dan onderfcheiden zij ziclt
zeer voordeelig boven dat Iegio van , zoo wel uit het Fransch
als Hoogduitsch vertaalde,Tooneel- en BlijCpelen,Melodrames
en Opera's, welke niet behoorden gedrukt te worden.. Ern
weinig gedrongenheid van voortlelling, door belangrijite tooneelen vergoed, zien wij in bovengenoemde Tooneelitakken
te ligter over het hoofd, dear wij dezelve altijd als voortbreng.
felen van geringere vernuften , dan die , welke ons Fedra's
Zaires en Fenelons geleverd hebben, blijven befchouwen. Uic
dit oogpunt het eerfle der door ons aangekondigde Tooneel-•
fpelen beoordeelende , vinden wij , dat het boven vele van
denzelfden ftempel de voorkeur verdient. Iletzelve is getrokken uit eenen uit het Hoogduitsch vertaalden Roman, De Lazaronen ten Owl voerende. De ingevlochten epifoden voldoen
aan het oogmerk, door de nnncircht gecitnig 2f te wisfelen, de
;Hulk te verfterken , en tot de ontwikkeling der hoofddaad
zeer veel bij te cirseen. De in hetzelve voorkomende toeval•
ligheden bltjven altijd binnen de greuzen der Waarfchijnlijkkeid, en wij twijfelen niet, of den aanfchouwer zal de vete.
tooning van den Grraf Orzano niet minder bevallen, dan ong,
over het geheel, deszelfs lezing hehaagd heeft. Met dit apes
kunnen wij in hetzelve zoo vele verdienflen niet vinden, els
deszelfs nadruk in bet minfte zouden regtvaardigen. AN zoodanig evenwel moeten wij het tweede bier boven aangekondigde Tooneelfluk beichouwen , dat, uitgenomen de Voorrede
en eene dichtmatige Opciragt, als 't were op den voet, ja fom.
tijds bijna woordelijk , het eerfle hceft gevolgd. De Heen
'WORKING duide het ons niet ten kwade, dat wij-van gevoelett
zijn, der hij het dringend verzoek zijner Vrienclen, om voor
den nadruk van eens enders werk zijn . naam te plaatfen, had
behooren te weigeren, Wij zijn het in 't geheel niet met ,hem
Bens, hetgeen hij in zijne Voorrede wil beweren, dat de bewerking der beide Tooneelfpelen zoo veel verfchilt. Uit de.
zelfde verdict= gerchiedenis getrokken, :noes= beiden oak
wel
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wet eetigzins naar elkander gelijken; daar door de vet.
veardigers van het eerstgenoemde fink alleen de fioffe nit den
Roman genomen en de bewerking eigen vinding is, fchijnt
bet weer dan toevallig, dat de Auteur van het tweede juist
die zelfde verdeeling heeft gekozen. WeI is waar dat hij zich
cenige veranderingen veroorlooft. Waren dit nu nog verbete.
ringer)! Maar neen; de volgende afwijkingen van her origineel
kunnen wij dezen naam niet geven: de jaloezij van MIRAN-,
DA en bare aanleiding; de bedelarij van EUSEB10; een gedeelte
der alleenfpraak van ISABELLA in het 5de Bedrijf, waarin zij
bet voornemen koestert, om aan LAZARRA de uitvoering
rer wreak op te dragen; en de uitbreiding van de rol , in den
perfoon van serro, hetgeen, onzes inziens, een wezenlijke
misting is. Ook de ontwikkeling van het lot des Graven OR+
ZAN°, door EUSEBIO , in pleats van door den eerflen zelven ,
is eene ongelukkige keuze. Het doel eens Tooneelfchrijvers
is meer, het hart des Aanfchouwers, dan dat van den Tooneelfpeler te treffen; en dit wordt veel gemakkelijker bereikt door
den A&eur, die de hoofdrol vervult, dan door die, welke de
accesfoire rollen moeten uitvoeren. Eindelijk heeft de afloop
van het tweede fink ook niets oorfpronkelijks, daar hetzelve
met eenige gewone uitroepen betloten wordt. In de veronder.
tielliug dat de Heer VORKING reeds een man van jaren is, (het
geen twee regels in zijne dichtmatige Opdragr ons doen vermoeden,) hebben wij ons verpligt geacht, zijn vergrijp hem
hooger aan te rekenen , dan wij gedaan zouden hebben , wanneer wij in zijne jeugd en onervarenheid eenige verontfchuldiging voor zijne verwaandheid hadden kunnen Wat
den Uitgever betrefc , dez'e herinnere zich aan de thaffe der
boomfchenders !
Nieuwe Katechismus der Natuurlijke Gefchiedenis, in den finaak
van MARTINETS Katechismus der Natuur, of Gefprekken van
eenen Vader met vijf Kinderen, over de voornaamfle under.
werpen uit de Natuurlijke Historie, veer min en weer gevor.
derden. Door w. GOEDE, Christenkeraar te Rotterdam. Ilde
Deel. Met 8 Platen, waarop 83 voorsverpen afgebeeld. Te
Zutphen, bij H. C. A. Thieme. In gr. 3vo. 272 Bt.
onze verwachting, dit ontveinzen wij niet , werd dit
T
Werk voortgezet, en verzekert de Schrijver ,dat de twee
Deelen, die nog volgen moeten, nu ook fpoedig zullen votegen

gem Natuurlijk blijven onze aanmerkingen dezelfde; de sam.
leg en card van het Werk kon Loch niet veranderd worden. Dit
Deel geeft nu 3 Platen , waarop al wederom een aanral voor.
werpen , in dezelfde wanorde, zijn afgebeeld ; in de Gefprek&
ken wordt alzoo even zeer gefprongen van de hall op den
sink; de kleine Natuurlijke Gerchiedeuis work ook nu gro gten-
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lendeels herhaaid ; het blijft ons alzoo even twijfelaehtig, of
dit Werk der Jeugd tot verkrijging van geregelde kennis wet
Berk kan worden aangeprezen, en jets nieuws zal een reeds
meer geoefeed Leerling ook bier, wet niet aantreffen. Wij
gaven oils woord, mu, bij het uitkomen van een volgend
Deel, lets ter proeve te gaven (*), en daaraan moeten wij
nu voldoen. Wij wilier' den Koekoek hiertoe uitkippen: eerst
bat de Vader uit den eleinen Natechismus voorlezen, 't geen
dezen vogel betreft , (nagenoeg it bladzijde) 't geen wij niet
teehoeven of te fehriiven , main ziet bier 't verder gefprek.
„ VADER. Ziet daar een aantal van gisfingen naar de reden,
waarom de Koekkoeken bunne eigene eijeren niet uitbroeden.
}Iierbij voegt de vermaarde uitvinder van de inEnting met Koepokken , Dr. JED:veil, nog eene andere, dat de oude Koekkoeken omlireeks den sanvang van Julij van bier vertrekken.,
en hunne jongen intusfchen alsdan nog niet in flat zijn, om
voor zich zelven te zorgen , en dos van gebrek zouden moeten omicomen, zoo de natuur bun Beene andere voedliers had
bezorgd. Thans worden zij niet alleen door de vogelen, die
hen uitbroeden , zoo fang zij in het nest blijven , gevoed, maar
nog tang, nadat zij het verlaten hebben , wedijveren die vo.
gelen, en een beer van andere, om den jongen Koekkoek
voedfel aan te brengen , zuo haast hij zijn krijfchend girrke,
eirrke flechts eenige malen nanheft.
IVIIETJE. Roept hij dan niet Koekkoek ?
V. Dit begint hij eerst in het tweede jaar te roepen , en
flan nog maar &Been het mannetje; het wijfje klokt flechts
glu , glu.
FRITS. Blijven de jonge Koekkoeken dan bier den ganfchen
Winter over?
V. Neen, zij vertrekken ook, zoo haast hunne krechren
tulles toela t en. AHeenlijk werd zekere Koekkoek in Duitscbland daarvan eens op eene zonderlinge wijze terug g,ehouden.
In 1778 troffen twee jagers eldoar een Kwikflaartje aan, dat
met angiiige drift zijn kommerlijit voedfel zocht, op een tijd,
wearop men deze dierties in ooze gewesten in het geheel niet
meer bemerkt , dewiji zij reeds fang vooraf near warmer landen
trekken. De zeidzeamheid van di: verfchijnfel maakte de beide
vrienden opinerkzaarn , en zij namen het K.wikliaartje naauwkeuriger wear. Welhaast bemerkten zij, dot het vogelcje, zoo
}mast het jets gevangen had , naar eenen nnbarigen eik vloog, dan
terug fbelde , nieuw voedfel opzocht , en haastig near den boom
terug keerde. Zij naderden den eik behoedzaam , en zagen uit een
klein gentle in den boom den kop von een vogel te voorichiet
komen , die door zijue grootte verried , dat hij tot een ander
geflacht behoorde; en echter befinurden zij, tot hunne verbazing, dat dit het voorwerp was, Welk bet Kwikliaartje aan
dit
1804,
() his
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dit oord kluisterde , en aan welk dit vogeltje van tijd tot tijd
bet bezwaarlijk verkregene voedfel brags.
Om zich nader van de zaak re overtuigen , klommen zij den
boom op, en zagen , dat de vogel in eene holligheid van denzelven zoo ingefloten was, dat hij er flechts den kop en hats
uitfteken kon. Zij gingen terug, om een hip re halen, en den
gevangenen te bevriVen. Bij hunne terugkomst vonden zij
het Kwikftartje needs nog met bezorgdheid onledig, om aan
zijn groot flief kind voedfel te brengen ; en Coen zij nu met de bijl
aan het work gingen om de holligheid re vergrooten, zagen zij
de ftiefmoeder met alle teekenen van den hoogtten angst rondom het nest flodderen..-- Intusfchen was de kerker welhaast
ge6pend, en vonden •zij een Koekkoek, die wegens de engte
der pleats niet volkomen uitgewasfen was, daar zijne vleugelen ea daartvederen derzelver behoorlijke lengte niet hadden ,
en hij ook op zijne voeten niet eons kon flaan. Er had derhalve een Koekkoek in deze holligheid, waarin hij zelf niet
komen kon , zijn ei gelegd , zoo als de Koekkoeken dit meer/Palen doen in nesten , waarop zij niet kunnen gaan zitten.
Dan leggen zij, namelijk , de eijeren in het gras, nemen ze in
den bek, en brengen ze dus in het nest. Nu had het Kwikitaartje dat ei nitgebroed, en was de jonge Koekkoek, eer hij
vliegen kon , tot eene grootte uitgedegen , welke het voor
hem onmogelijk maakte , om de holligheid, waarin hij zich
bey ond, te verlaten; en het Kwikflaartje was, om hem te voederen, alleen Achtergebleven, men haar ganfche geflacht vertrok en moest zich van dag tot dag al sneer afflooven , orn
wormpjes en infekten genoeg voor haren kweekeling te vinden.
F. Willen de Koekkoeken dan volftrekt geen ander voedfel
aannemen?
V. De kleine vogeltjes , die hen opvoeden , brengen hen
geen ander. Dus gewennen zij daaraan, en koorn, of jets
dergelijks, willen zij volftrekt niet eten; mar wanneer zij gebrek aan hun gewoon voedfel hebben, doet hunne gulzigheid
hen wel eens vogeleijeren uitflurpen. Ja gij zult in het voorgemelde werkje over de zielsvermogens der dieren een voorbeeld vinden van een jongsn Koekkoek, die zijne voedfler
zelve Verflond, en dus de grootfle ondankbaarheid betoonde ,
welke affchuwelijke ondeugd anders onder de dieren allerzeldzaamst is.
F. Worden zij nu ook gegeten?
V. Door roofvogelen, o ja I Voorts plagten de oude Ro.
meinen er veel van te houden, gelijk de hedendaagfche Italianen er ook niet vies van vallen ; en men mania van hun vleesch,
vet en drek ook wel eens gebruik in de Geneeskunde."
In dit Deel is de Spelling, op hoog gezag ingevoerd, go.
volgd. Als een Leesboek your aankomende Kinderen is het
Werk niet onaangcnaam, offchoon , wij voor,een Leerboek toz
grondig onderrigt een geheel ander opflel zouden wenfchen.
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.De verJlandige Christen in booze tijden ; of pligten en
troost van eenen Christen in verbasterde, gevaarvelle
en droevige dagen. In eenige Leerredenen, met betrekking tot de tegenwoordige Leuw, voorgefield door JAKOB
F. K. Konfit2oriaal- Rand en Prediker
GLATZ
Weenen. flit het Hoogduitsch. Te elingerdam , bij
J. van der Hey. 1808. In gr. 8vo. 188 BI.
en kent ook odder Ons den achtingwaardigen
GLATZ, vieleer Mede-onderwijzer in het OpvoeGingS-Itlititlitlt MI SALZMAN, te Schnepfinthal , thans
Konfiftoriaal-Raad en Predikant bij de Lutherfchen te
Weenen , uit verfcheidene van hem vervaardigde en in
't Nederduitsch vertaaide Schriften. Wij twijfelen
niet , of ook deze zijne heknopte Leerredenen zullen
den goed onthaal bij ooze Landgenooten vinden. Zij
bevatten wel Beene bijdragen tot veritandige fchriftver.
klaring , en daaruit regtltreeks afgeleid godsdienItig
onderwijs, maar desniettemin hoogstbelangrijke voor.
ftellingen , en op gezonde wijsbegeerte en regt gebruik
der H. Schrift welgegronde onderrigtingen en teregtwijzingen, tot bemoediging en vertroosting in de Elide!:,
die wij beleven. De volgende onderwerpen worden in
tt:.zelven behandeld:
De eerfle Leerrede beheist , naar aanleiding van Pf.
CII: a6 - 28 , eene algemcene aanwijzing, hoe zich de
verftandige Christen, bk: groote, verbazende werelciveranderingen , te gedragen hebbe. Len veritandig
Christen mag bij znike gebeurtenisfea niet onverfchilhig blijven; hij moet veeleer in dezeive aanleiding vinden tot nadenken ; zich daardoor van de nietigheid van
her aardfche nog krachtiger overtuigen ; tot hetgeen
winder veranderlijk , hetgeen blijvend is, zijne toe•
vittgt nemen; zijnen cooed en hope niet verliezen; en
eindelijk op Hem vertrouwen, die van gean Veranderen
Met,
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weer. Bij elk van deze hoofdpunten ftaat de Leeraar
onderfebeitienlijk liil,legt die met overredende 'charheld open, en drukt het gewigtig onderwijs , 't welk
zij bevatten, den toehoorderen , met gemoedelijken ernst ,
op het hart. — In de tweed, over . /Alit. /I: 4o, nitgefproken op 't Kersfeest , wordt erinnerd aan de eerie levensdagen en jaren van Jezus; waaruit aanleiding
worth genomen , am eenige mistlagen te overwegen,
welke, in onzen tijd, op vele plaatfen , bij de opvoeding der,jeugd,begaan worden , en yeti deze : Men verteedert veelal de jeugd; men behandelt ze te vroegtijdig als volwasfen ; men vergenoegt zich bij- hare opvoeding te veel met den uiterlijken fchijn ; en men flaat
te weinig haren godsdienftigen aanleg gade. — In de
derde worth, Haar aanleiding der aanfporing van Jak.
I: 22-27 gehandeld over dezen voornamen misilag
van onzen tijd , waardoor men , bij betere kundigheden en overtnigingen, het beter handelen verwaarl000.
Er wordt gefproken over de vrij groote algemeenheid
van dezen misilag, over deszelfs itrildigheid met rede
en godsdienst„ en over deszelfs verderfelijkheid.
In de vierde worth uit de beeldfprakige voorftelling van
't profetisch. gezigt, Openb. VIIt 9--47 , van beeklen
ontkleed, deze gewigtige ftelling : in 't midden gebragt,
dat, bij de .grootfte en treurigfte verwarringen op de
wereld, het Evangelie van Jezus, onze beste en veiligite toevlugt is, en overtuigend bewezen, dat hetzelve
ons alle treurige verwarringen uit het regte gezigtpunt
leers befchouwen, en bij dit alles den groocften invloed
op het menfchelijk hart blijft behouden (*). — De
vsyfde , ooh . op het Geboortefeest van Jezus uitgefproken, waarbij de woorden van Paulus, Tit. II/: 4-7
aan 't hoofd than, bepaalt de aandacht bij de gronden,
op welke bet blijmoedig geloof dat het Chris,
dendom van eene eeuwige duurzaamheid zeker is. Deze gronden zijn. , volgens den Eerw. GLATZ vooreerst deze omitandigheid, dat betzel ye zich , onder de
groote verdrukkingen en vervolgingen van deszelfs belijderS , evenwel Itaande gehouden , en reeds bijna
twee(*) Hier is , op bi. 54 , eene, zinftorende drukfeil ingeflo.
pen, die cies Schrijvers meening geheel onverflaanbaar maakt.
Moot het verderf Z41 Woe= gelezeu wordeu hetzeive.
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tweeduizend jaren Lang gehandhaafd heeft; voorts de4
ze , dat het zich reeds zeer fterk over de geheefe we.
reld verhreid heeft; vervolgens de menigte van voor•
handen zijnde middelen , door welke het Christendom
in that is zich te handhaven, en zijne eeuwige duurzaamheid te verzekeren; eindelijk de aard van het Chris.
tendom zelve , ais geheel gegrond op den algemeenea
aanleg en behoefte des menschdoms. Over dezeltoffd
had veel meer kunnen gezegd , en wel bijzonder acht
geflagen zijn op onderfcheidene desaangaande gedane
verkiaringen van Jezus en diens Apostelen. -- De tes•
de bevat eene verftandige aanwijzing , hoe. de verftana
dige Christen , in min gelukkige dagen , zich .gelukki‘
ger verloopene tijden herinneren moet. IVIenbehoort,
met dankzegging en blijdfchap , bet genoten goede :te
herdenken , het voorledene niet al te zeer tot nadeel
van het tegenwoordige te verheffen, niet alleen het aan•
gename,maar ook het onaangename van den ouden did td
herdenken, met alien ernst en alle geregtigheid het goes
de van onze tijden te overwegen , met bet herdenken
Ian gelukkiger tijden ook de hoop van derzelver Wederr
keering te verbinden , en alles te doen om deze weder.
keeriiig van betere tijden te verhaasten. Alle wijze les.
fen; maar de teltst nit Jezus Sir. H: e-13 is bij dezet.
ven niet voegelijk gekozen. — De zevende, bij gee,genhcid van eene p anneming tot ledematen, ftrekt, naar
aanleiding dcr veelbevattende , en met 't teederfte gods.
dienst-gevoel gedane uitroeping van Paulus, Rom. XI:
33.-36, ten betooge, hoe noodig het zij, bijzonder in
onze tijden, bij de opvoeding der jeugd, voornamelijk
op derzelver godsdienttige vorming acht te geven. Dit
betoog vooral is doehreffend en roerend. Wij wensehten
gaunt: deze en de tweede Leerrcde afzonderlijk gedrukt , en alie jongc !Wen, en derzelver ouders en op.
voedeis, itt harden gegeven. -- In de achtlie bedient
zich do voortreffeliike Leeraar van de vermaning van
Paulus, I Thesf. V: z6, um te handelen over de groo.
te waarde eener heldere getnoedslternming , als invloed
li ebbende ep gezondheid en levee, up onze werkzaatn.
heid en bruikbaarbeid, o0 onze deugd, op de gods.
dienflige ftetnming van ons hart, op ons geheel geluk,
en op onze huisfeiijite betrekkingen. — Bij de' negendi
zijn de woorden van den Zanger, Pf. LXVIII: 4 , vootgelezen , en 't voorgaande aangelegen onderwerp voort,
gezet, door bet beantwoorden deur vraag; wat woe,
T 3

teal

168

1. CLATZ

ten wij doer, om onze ziel gefladig blijgeestig te 110114
den? Men moet zich voor alle andere dingen beviijtigen tot eene eenvoudige, met de natuur overeenkomena
de, vetftandige levenswilze ; daarnaar ffreven om met
het geweten Heeds op een' goeden voet te ftaan; trachten zich een behoorlijk denkbeeld te verkrijgen van de
aardfche vreugde en het aardfche lijden; vertrouwen,
dat in-ons de kracht gelegen is om de kwade luimen en
tie ontftemming onzer ziel voor te komen; en eindelijlc
met een vast , onwrikbaar toeverzigt aan eene albefturende Voorzienigheid en aan de Leer van Hem , dien
God gezonden heeft, gelooven. — De tiende heeft de
lofzegging van, den Dichter, Pf. CXLV: 13-21 , ten
grondflage, en maakt opmerkzaam op eenige goederen
en vreugden des levens, die wij heel dikwijls onopge.
merkt laten , of wel niet behoorlijk weten te fchatten:
op de vreugde en vermaken der Namur; de gezond.
held; die vermaken, welke het nadenken ons fchenkt;
die van het gezellige Leven; en vooral van den Godsdienst. — In de elfde worth, in navolging van Paulus,
BO. V: 15-21, gefproken over het Christelijk gedrag
in booze tijden. Men moet, in zulke tijden , dankbaar
het goede erkennen, hetwelk zelfs in booze dagen te
vinden is; zich, in zulke tijden, met des te meer voorzigtigheid en wijsheid gedragen ; er getrouw gebraik
van waken tot onze verbetering ; zich door dezelven in
het vertrouwen op God en in de hoop op betere tijden
niet laten ftoren , maar getrouw daartoe medewerken,
dat er betere tijden aangevoerd worden. Eindelijk
itrekken, in de tivaalfde ,- de zaligfprekingen van Jezus,
Matth. V: 3- 9 , min of meer ter beantwoording van
deze vraag: hoe verkrijgen wij reeds den hemel op deze aarde? Dit geluk kan hij verkrijgen, die zijne verwachtingen en eifchen, met betrekking tot de wereld ,
verftandig beperkt , die zijne zinnelijke driften en hartstogten beheerscht , die zijn waar levensgeluk niet zoo zeer
buiten zich, maar in zichzelven zoekt , die altijd regt
handelt met ftandvastigheid en Heide , en die alles ,
wat hem ontmoet , als iets, dat van God komt, aanmerkt.
Alle deze onderwerpen, die wij, tot meerdere aanbeveling van dit voortreffeliik boek , zoo onderfcheidenlijk opgegeven hebben , zijn op dezelfde wijze, als wij
van dat der eerfte Leerrede zeiden, met de regte warmme van wart welfprekendheid behandeld. Jammer evenwel
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wel , dat er van de gekozene tekilen niet meer partij
getrokken , en over 't geheel , bij alle voorftellingen,
te weinig gebruik gemaakt is van den Bijbel, die zoo
veel goede Itoffe aan de hand geeft , en aan alles 't meeste gezag bilzet,

roorboden en teekenen der tweede toekomst van den Mesfias , onzen Heer en Zaligmaker JEZUS CHEUSTUS.
Illde Stuk. Te Rotterdam, hi] N. Cornel. i808, In
gr. 8vo. 113 B1.
en •erinnert zich , bij dezen titel, onze aankondiging van den inhoud der twee vorige Stukken (*).
In dit derde en laatlie tracht de ons onhekende Schrijver
eerst , bij wijze van een !tort overzigt van 't re voren beweerde, de waarheid van deze en gene daarin vnorko
mende ftellingen nader te bevestigen. Hij beklaagt
zich , dat velen de groote door hem , voornamelijk nit de
Schiedamfcbe Courant, aangehaalde gebeurtenisfen van
den tegenwoordigen tijd , geweigerd liebben , als voorboden van dengrooten dag der hekeering van Joden en
Heidenen, en der tweede toekomst van .7ezusChristus , aan
te merken. [Tot welke ongeloovigen ook wij, na al
't geen door den Schrijver is te berde gebragt, nog
blijven behooren.] Hij prijst daarentegen een Fransch
Anthem van een Dichtltuk , getiteld: La fin du monde,,
in t806 te Parijs in 't Licht verfchenen , die in de gebeurtenisfen van de laatfte jaren der vorige, en van de
vier eerfte jaren der tegenwoordige eeuw, zelfs voorboden en teekenen vindt van den jongften dag, zoo als
men zien kan nit de drie eer(te bladzijden van dat zonderling , dweepachtig Stuk, die, in 't Nederdnitsch
vertaald , in eene Bijlage , worden medegedeeld. Tot
flay ing van 't reeds gezegde, in 't eel-Re Sark , dat 't
gevoelen van eene tweede toekomst van Jezus Christus
bij voorname Gadgeleerden en Schriftuitleggeren dageElks meer en meet. veld wint , beroept zich nu de
Schrijver deels op 'r geen de geleerde Lutherfche
Pre-

M
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Predikant BAum , reeds in 1783 , in een werk, ten titel hebbende de Meslias.lsraels Koning, heeft gefchreven over "t leoningfchap van Jezus Christus over Israel ,
[home' dit vrij wat verfchilt van de Route bepalingen
van on-zen Schrijver.] deels op den inhoud van zeker
gefchrift: Volk van Nedilrland, zie op de teekenen der tijden te Utrecht in 1799, en Toegift daarop in 1806 uitgekemen ook nog op een Stukje in i8o7 gedrukt bij
W. BRAVE Proeve van betoog enz., en voort5 op de
overeenttemming van let wel DRIB Rotterdamfche Leerwaarvan er, terwijI hij dit
oars en Sehriftuitleggers
fchreef, nog een leeit , Cwelligt Do. j. SCHARPW. 3i
met lof verrneld d en twee reeds, doch nog flechts on,
fangs, overieden zijn : [een van him is waarfchijnlijk
Do. BONNET, nevens zijnen Ambtgenoot SCHARP bi.
56 aangehaald.i
Hierop volgt de opgave eener briefwisfeling tusfchen
den Autheur en den ongenoemden Schrijver van zekere
Overdenkingen over belangrijke onderwerpen, bij w. BRA,
VE 1803, welke laatfte eenige bedenkingen geOpperd
hebbende tegen 't gene de Schrijver , in de vorige
Stukjes, Riff en clerk had beweerd, dat namelijk de
Mesfias ten tweedemale ligchamelijk op de aarde zal verfchijnen, door denzelven breedvoerig wordt beant,
woord, zonder eater van zijnen tegeahriiver meer te
bebben kunnen verkrijgen , clan dat deze eindelijk toethat Oat otntrent het Koningfchap van den Mesfias
over 'd-e joden lets bijzonders moet pleats hebben, en
dat dit bijzondere ooa kan beftaan in eene ligchamelijke tegenwoordigheid. Dn wij voor ons twijfelen in de
dead , of 't gemeenmaken van deze briefwisfeling bij'
kundige en oribevoor p ordeelde Bijbellezers gevoelen
des Schrijvers wel veel inter bijval zal doen erlangen.
't laatftr ge'deelte -van dit gefchrift worden, bij al
het te VOrn, gemelde , nog eenige gebeurtenisfen gedie . 00k als voorboden en teekenen eener tweede
lkomfie van Jens Christus op aarde zullen moeten befchouwd worden, zelfs de Watervloed I die
4,5 Jan. j8o8 Zeeland en vooral Vlisfingen , zoo
Tfeesfelijk geteisterd heeft,
'
net is yergeten , en vooral
orize aandacht is gevallen op 't gene bl. 80-84 , ten
bewijze van des Schrijvers fnedig oordeel , wordt te
berde gebrag,t, omtrent 't Rotterdamfche GeThootfchap ,
ferfeheidenheid en Overeengeoming
als kunnende en
mot-
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moetende , nevens andere zoodanige Maatfchappijen ,
zeer veel toebrengen ter voorbereiding van de vereeniging van alle onderfcheidene Godsdienstgelindten tot
ett ligchaam , welke echter nict kan verwacht worden, dan bij, met of wel na de tweede komst van Jezus
Christus op aarde , waarom dan ook de vetmenigvuldiging van zulke Genootfchappen , bij welke men Beene
uitzondering maakt , van welke Godsdienstleer de Le•
dematen zijn zullen, en het toenemen van het getal van
derzelver Leden, moet aangemerkt worden , als mede
behoorende tot de voorboden en teckenen der verwachte komile van Jezus Christus. Credat Yudaus "'Pella!

lets veer Zieken en derzelver Vrienden. Naar het Hoogduitsch van J. N. SAILER. Te "Inotierdam bij J. Allart. 'Bo:. In gr. 8vo. 144
it boekske vervat korte vertoogen , bij tvijze ran
overdenkingen, alleenfpraken en verzuchtingen tot
God, gerangfchikt onder zekere klasfen of floofdltukken. Eene lijst van den inhoud was bij hetzelve hoogst
noodig , tot het vinden van hetgeen iemand in *linen
bijzonderen toeftand, ter bemoediging en vertrooSting,
dadelijk behoeft: doch deze ontbreekt. Om den Lezer
een denkbeeld to geven van hetgeen men in dit boekske
kan vinden, zullen wij de opfchriften der Afdeelingen
overfchrijven, tevens ook van de onderdeelen der eerfte
Afdeeling , en een paar Vertoogjes ter proeve mededeelen.
I. Onderfcheidene gewaarwordingen van eenen Ziekeh bij
verfchillende gelegenheden. — Onderdeelen. In wren van
lijden. Zaligheid op ilarde. Wanneer de fmarienheViger
worden. Bij een donker en beiingst vooruitzigt van den
dood. Na eene flaauwte. Over het vrolijk en welgetnoed
zijn in ziekte. Vrolifk zijn zelfs in den dood. Ara eene
verkwikking door fpijs , drank en geneesmiddelen. Bij de
gedachte: ik heb gezondigd. Geboorte en dood. Btj een
levendig gevoel van eigene onvolkomenheden. Bij oogenfchijnNike hoop op genezing. Het leven des V .onten. Het /lerten van den iiromen. Standvastigheid. Morgen- en "fondfedachten. Na een rustig doorgebragten .Nacht. NI colon
dearT4
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doorgebragten Li] densdag. 4vondgedachtest.
No. II.
ontbreekt , of de volvnde Afdeelingen min verkeerd genommerd. III. Het Gebed des Heeren voor Kranken. IV.
Over het eerie en laatfie firtikel der ougeGeloofsbelijdertis.
V. Het Evangelie voor Kranken , of Troostworden uit ,fezus mond. VI Overdenkingen voor Kranken uit voorbeelden en gebeurtenisfen ter leering en verfierking afgeleid.
ibrahaM, 3'ozeft David, Hiskia, yohannes de Deeper,
7ezus, en z. en z. VII. De allertroostelijklie Gefchiedenis
voor doodelijk Kranken , of de Gefchiedenis der Opwekking
van Lawn's. Bemoedigingen des Godvruchtigen bij
zijn , naderen-d einde , die de lengte van zijn lever; , he;
oogenb'ik van flerven , en de wijze van zijn heengaan tot
Cod betreffen. IX. Over de vereeniging van onzen wil met
den wil van God. X. In de laatfle dagen der krankheid.
XI. Stervenden tot voorbeelden voor alle Levenden. Sitneot ,
Stephanus. Mt. Op den Sterfdag.
yezus,
Tot eene proeve Itrekke het volgende:
Voor al het lijden , dat
In teren van lijden.
door mij, op mijnen ganfehen levensweg , tot op djt
99
oogenblik toe werd gedragen, zij U, o mijn Vader
Tnjjnen eerbiedigen en ootmoedigen dank toegelaragt !
-99
— Het lijden, mij door U toegezonden , leerde mij,
** wat mij .geen Iterveling, wat mij geene vreugd node
,* blijdfchap had kunnen leeren; leerde mij, o mijn Vap.
der! mijne tallooze zwakheden en gebreken kennen;
bet leerde mij aan iet beters , dan hetgeen deze aarde
heeft , of geven kan, gelooven , en naar dat betere
*. ilreven. Mijne hoop, mijnvurigst verlangen ttrekt
zjch naar dat betere Reeds uit, en zal, zich naar het1, zelve zoo lang blijven nitarekken , tot dat het eens ,
* * door uwe genade, mijne bezitting, mijne zalige bezitting worden-zal I -.- Dank dan Vader dank zij U
31
voor het lijden., dat Gil mij hebt todgezonden I "
** Rif een donk r en belingvt vooruitzigt van den deed.
—. God Ls Vader — en Hij , die Vader is, kan zijn
kind, dat het doen van zijnen wit bemint, Diet verdaemen, jezus is voor mij geftorven en Hij,
die zich voor mij overgaf tot in den dood, Hij kan
I3roeder, die zijn vertrouwen op Hem (felt,,
99
die in zijne voetflappen treedt, niet verdoemen. —
** Den dood , de hel en den duivel heeft Jezus aan zich
Zou ik dan voor dezelve beven? —
it Ontimworpen,
dig
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„ die Jezns, die den dood, de hei en den Satan overaan zijne hand
t , won, die Jezus is mijn befchermer!
„ trede ik het eeuwige leven in."
De gevoelens , in dit boekje voorgedragen, ook de
ilijl, heeft van het Lavateriaanfche, doch is minder overdreven. Aantlontelijks hebben wij niet aangetroffen :
dock Gods Genade zal , naar het oordeel van fommige
Erntli gclenkenden wel wat heel ruim voorgefteld wezen.
Aan Gotivreezenden , intusfchen , durven wij dit boekje,
met ruimte aanprijzen. Ware het meer compres gedrukt ,
en daardoor minder kostbaar , dan ware het meer verkrijgelijk vnor mingegneden : lets , waarop men , onzes inliens bij de uitgave van foortgelijke werkjes, wil men
anders waarlijk nut fiichten , wel degelijk behoort te
letten.

Redevoering , over de betrekkingen tusfchen de Natuurlijke
Gefchiedenis der Dieren en derzelver Ontleedkundige Befthouwing; gehouden door G. BAKKER. Med. Doc`?. PreleCtor in de Ontleed-. Heel- en Vroedkunde to Haarlem,
en in de Vergeliikende Ontleedkund e , hij Teylers Stic, rzting ; ter opening van zijne Les/en in de laatstgenoemde
Wetenfchap , in het Theatrum Anatomicum , den 3 Nov.
1808. Te Haarlem , bij J. J. Beets. In ,;;T r. too.
40 Ri.
E.72LEP, -S rijke 1 7 undatie vaart voort tuct die fchatten
IT
tot de heilzaamil-e einden te befteden , en, behalve
het nefenen eerier mime weldadigheid aan ongelukkige
bandgenooten , de Wetenfchappen te bevorderen. Zoo
Heide dezelve, eenie:en tiid geleden , den Heer VAN DEN
ENDE aan tot Le0or in de Proefondervindelijke Natnprkunde , van wiens Itedevoering , hij het openen zijner
Lesren , wij berigt gegeven hebben (*). Een nienw
van de Wetenfchap-kweekende bezorgdheid tier Beftunrderen is de aanfleiling van den Fleer BAKKER tot Prelet.
tor in de vergeiilkende Ontleedkunde.
Met lof hebben wij niogen gewagen van dezes Mans
ivaardij en vereischten van her Berogt,
Ilerinnering aan
ems.
(*) lie nrze Fader!. Leteeroef. your tEos , bi. 114.
T5
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eens Heehneesters en Sebets van eene Gefthiedenis der
Ontkedkunde (*). Wij tretren de gelegenheid aan, oat
dezen dooroefenden en bekwamen Redevoerder weder te
ontrimeten, ter gemelde gelegenheid het woord voefende.
Na eene gepaste Inleiding, ontleend van de verwantfchap ,der Wetonfchappen , mulct hij , tot zijn Onderwerp tredende, „Indien de kennis der Dieren ooit
zal gebragt worden tot het toppunt van volmaking ,
waartoe het mertfchelijk vermogen bekwaam is haar op te
voeren, dan moet 2ij haar geheel vertrouwen en vriend..
(chap fchenken atn die Wetenfchap, met welke zij reeds
door den naatiwiten band van verwantfchap vereenigd
is ; met de Wetenfchap, welke, tot het inwendige organisms doordringende , de werking van bet levende
ligchaam verklaart; eene Wetenfchap , welkers beoefe.
ring, gedurende eene reeks van eeuwen , en bijzonder
in onzen, voor alle vakken der Natuurieer,, zoo luistertrollen leeftijd , Reeds befchouwd is als geheel overeenftemmende met 's menfchen zedelijke betlemming en van
cenen heilrijken invloed op de maatfchappelijke belangen;
eene Wetenfchap, van belang ook voor U alien, die een
gedeelte van uwen tijd hebt afgezonderd om haar openbaar onderwijs bij te wonen, en van het hoogite belang
voor mij , die mijn Leven aan dezelve wensch toe te
•wijden.
„ De verbinding van deze beide gedeeiten der Natuur.
leer tbans ten onderwerp van onze bet -dimming neaten,.
de , had ik niet zoo zeer ten oogmerk , de noodzakelijkheid daarvan te bewijzen, als wel, in en kort,
door voorbeelden opgehelderd betoog, de betrekkingen
tusfchen dezelve aan te toonen , UI. daardoor in te leiden tot de kennis der ZoOtomie , of vergelijkende Ontleedkunde , en tevens een gedeelte van Ul. genegenheid
voor de met refit zoo algemeen beminde Zoglogie , of
Natuurlijke Gefchiedenis der Dieren , op haar over te
brengen."
Kort , maar bondig , en op een treffenden trant ,
werkt de Redenaar deze op zich genomene taak af.
Sporen van orde doen zich in bet Rijk der Nature op ;
„ doch wij zien ," volgens BAKKER „ dezelve als door
een'
(*) Le onze radc-1. Leiteroef. voor iSeS, hi. 277.
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ten' nevel, en achter dezen, van tijd tot tijd, eenig
fchitterend licht , hetwelk wet de verwachting opwekt
en tot vernieuwd onderzoek aanfpoort , inaar tot heden
toe de fchemering niet heeft opgeklaard."
Hier voert hij BONNET 'S denkbeeld van de bekende lad.
der, of de onafgebrokene aan elkander gefchakelde ver.
binding der bewerktuigde en niet bewerktuigde wezens
aan; fpreekt van het behulp eener kunstmatige of voorloopige rangfchikking, en hoe de twee beroemdfle Natuurkenners der afgeloopene Eeuwe , LINN/EUS namelijk
en DE DUFFON, des gedacht en gehandeld hebben ; wijders toonende , hoe de hedendaagfche Fran fche Natuurkundigen , bekend met de hooge waardij der vergelijkeno
de Ontleedkunde , welke in alle opzigten aan bun zoo
veel te danken heeft, zich van de groote vorderingen in
deze Wetenfchap, ook tot verbetering van het Linneaan.
fthe Etelfel, bedienden. Hij toont aan, hoe men, bij
een algemeen en vergelijkend overzigt, fpoedig de meerdere volkomenheid van zoodanig een flelfel ontdekt;
een ftelfel, welks inrigting daarenboven alie aanleiding
geeft om te gelooven, dat, bij eene vrij aanmerkelijke
uitbreiding der Dierenkennis , flechts enkele bijvoegfels
genoegzaam zijn zullen , om 't zelve met den gang der
Wetenfchap eenen gelijken tred te doen !louden.
Eene tegen, aanmerking, gegrond op de vermenigvu/diging der verdeelingen, gaat hij te keer, onder andere
aanrnerkende: „ Eene min naauwkeurige orde , eene
omflagtige verdeeling mogen de beoefening der natunrlijke Wetenfchap bezwaren , eene te bekrompene eenvoudigheid belet hare uitbreiding; zij wordt nadeeliger,
wanneer bet dartelend vernuft zich onderwindt, de verhevene eenvoudigheid der Natuur of te meten naar deszelfs verwrongene kunstdenkbeelden ; doch zoodra erne
fofistifche Wijsbegeerte haar fystema sneer berekent naar
den geest der tijden , dan naar de onveranderlijke Natuurwetten , dan ftaart bet ongeoefend veriland zich
blind op de flikkering der Genie ; dan wordt de !tem
der grijze ervaring gefmoord; dan drukt de gemaskerie
eenvoudigheid haren beciriegelijken itempel op de magtfprenken des ligtzinnigen waans. o Goddelijke Wantheid , zoo dikwijls door het ondankbaar menschdom miskend en verdrongen , vermeerder uwe zegepralen! En
gij, verheerlijkte Geest des voortreffelijken mans, wiens
nederige eenvoudigheid der waarheid heeds ten zegel

C. BA.KKER,REDEVOERING.

ftrektel Gij, die in het gewest der Onfferfelijkheid, TI
Itoorloos verlustigende in het nafporen van de diepfie
geheimen der fchepping , de vergelding ontvangt voor
het behoud van vele duizenclen ! Mogten de voortbrengfelen van uw onwaardeerbaar verftand nimmer ophouden
den dienstknecht der Natuur in het regte fpoor te leiden
van de bebefening eijner heilrijke Wetenfchap, en den
waren zin van uwe gulden fpreuk tot de laatfte nakome'
}ingfchap te doen doordringen !"
Wijders merkt onze Redevoerder op, hoe onkundigen
en bevooroordeelden of het befluit des vernufts Of dat
der ondervinding mogen verachten , als zwak en onvaardig; de ware Wijsgeer fchat beiden hoog , maar
fit* zijne oogen niet, om zijne verbeelding te vrijer fpel
te Paten , noch fchildert zich beelden , wear hij voorwerpen zien kan. — En hij toont , dat, indien er eenig
vak in de Natuurleere is, in 't welk redenering op waarneming moet gegrond zijn, het dan gewis is in de Natuurlijke Historie. Dit betoogd hebbende, doet hij zien,
hoe het er nogtans verre of is, dat de ondervinding in de
Natuurleer iets zou onttrekken aan de waardij der onderffellingen , en heldert get verband tusfchen de Redenering en Proefondervindelijke Befchouwing treffend op 7
dit alles tot zijn hoofdonderwerp thuisbrengende.
Den dank, aan Beffuurderen van TEYLER 'S Stichting
in het tegenwoordig geval verfchuldigd , met hartelijkheld , zonder woordenpraal , kortelijk vermeld hebbend , fluurt hij zijne Redevoering dus ten einde : „ Dat
dan dit teeder plantje, door geenen florm ontworteld ,
door geene droogte verwelkt , onder dier Beftuurderen
aankweeking , en onder de befcherming van den Hemelfchen Vader,, zich bevestige en uitbreide! Dat Zij,
dat Gijl. alien , door deszelfs bloei verheugd , vele
vruchten ziet inzamelen , en het Nagaacht , bij dertelver genot, de gedachtenis van den Planter dankbaat
vereere!"
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Verhandelingen over de Uitbreiding des Christendom:, ttitgegeven door TEYLaRS Godgeleerd Cettootfchap, (XXIIlLte
Deel.)
TWEEDE BERIGT.

H

oe zeer ftcrk de twee Verhandelingen, in dit Dee/

voorkemerde, met elkander om den Gouden Eer4
prijs dongen,h,:bbea wij in het Eerfte Berigt dezes Bockdeels vermeld , en teffens ons oordeel over heiden in 't
algemeen opgegeven C). Wij twijfelen niet , of de
opgave des voornamen inhouds van de cerfte zal ons des
Eefireken oordeel gewettigd hebben. Om aan de beide
Verhandelingen , van onze zijde , gelijk reds te later
wedervaren, willen wij den loop der Proeve des neereit
VAN KAMPEN , gelijk hij ziin Stuk zediglijk titelt, on.
zen Lezeren mededeelen. Ter gelegenheid dat wij
Ileeren mueLete's Verhandeling ontledende en beuordee,
iende aankondigden , hebben wij hen met den aard des
Voorftels , ten Vraagfluk door TLS Godgeleerd
GeLootfchap opgegeven , zoo veel noodig, bekend ge.
maakr, en is zuiks ter aangewezene plaatfe te vinden.
Welgegronde en regr ter fnede bijgebragte aanmerkin.
gen over de eenzijdigheid in de belchouwing der voor.
werpen openen deze Proeve, met eerie onmiddellijke toe."
pasting op bet onderwerp bier voorhanden. De hoofdbronnen zijn bij den I leer VAN KAMPEN: Een al te he.
kroinpen denkbeeld van den Goo en Vader, filler MenCchen ; en beweert hij dat, zoo lang men Been
denkbeaen van het Opperwezen koestert en het Christendon; als den volltrelit alle4n zaligmakenden Gods.
dienst bliift befchouwen , in zoo verre deszelfs kenr74
reeds in dit Leven noodzakelijk zou zijn, de zwerigheid„
dat GOD hctzelve binnen een bepaald gedeelte des aardbols omfchreven, en toegelaten hebbe , dat de fakkel des
Evangeiium g in landen , waar dezelve voorheen een
glansrijk Hat verfpreidde, genoegzaatn is uitgedoofd
onoplosbaar is.
Eene tweede bron van eenzijdigheid 7indt hij in de
wijze , waarop de Gelchiedenis veelal beoefend words.
In flede van zich met een alomvattenden blik de verloo.
pene Eeuwen voor oogen te
daar zoo duidelij.
(*) Zie ons /rode No. b!. 23z.
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lijke fporen van GODS Voorzienigheid zich opdoen, veg.
koos men liever,, althans over 't algetneen, de Gefchie.
denis nit andere oogpunten te befchouwen.
Hierbij mag men, als eene derde bron van eenzijcligg
held, zijns achtens, aanmerken, de, is vroegere tijden,
al te ver gedrevene gehechtheid am den letterlijken zin
der oude Voorfpellingen, welke thans vrij algemeen door
een ander uiterfte, de volftrekte verkrachting van derzelver duidelijke beteekenis , vervangen words. Eertijcis
Loch gal men te weinig acht op den itij1 der Oosterlin.
gen , die alles in itoute beelden en hyperbolifche zegs.
wizen voordroegen; gelijk men heden ten dage zoo veet
op rekening dier vergroottng fte/t, dat, volgens die . verklaringen, de taal der Profeten eer onzin dan leenfpreuk
fchijnt. Ben midden tusfchen die beide uiterften te vinden, is , zijns oordeels, de taak van hem, die de tegenwerping der Ongeloovigen , dat bet geringe aantal
der Christenen ftrildig zij met de oude Voorfpellingen
zoekt te wederleggen.
Wij oordeelden dit, zeer verkort, te moeten plaatfen,
dewij1 de aangeroerde ftukken ten grondflage dienen dezer Proem' ter beantwoording der Vrage welke zich
mu eigenaardig in drie deelen fp/itst , de afdeeling van
's Schrijvers Proeve opleverende.
Dus behelst het Eerfte Hoofdftuk een onderzoek naar
GODS waarfchijnlijke oogmerken in de bekendwording en
.3.emeenmaking des Christendoms. Hij erkent , dat men
de beantwoording hiervan tot den trap van zeketheld niet kunne' brengen , daar ons de Raadsbeflui.
ten, de geheime bedoelingen des Eeuwigen onbekend
zijn 5 doch wij weten , dat de GOD des Heelals , de
Vader van onzen Zaligmaker , niets dan goede oogmerken kan hebben ; dat zijn doel altijd het beste
poet zijn; en" daaruit kunnen wij dan ook met de hoogfte waarfchijnlijkheid opmaken , dat Hij , in de Uitbreiding der Evange/ieleere , even zoo wel als in de eerite
Prediking , Zedelijke Verhetering des Menschdoms door
ziddel van Codsdienfiiie Verlichting bedoeld hebbe ,
If welke rich echter,' dit voegt de Schrijver er woordelijk bij, en is noodig bier te melden , „ voegen zou
„ naar, en gewijzigd worden door, de onderfcheidene
2 9 trappen van vatbaarheid, en den natuurlijken en zeP, delijken toeftand der onderfcheidene Volken , zoo dat
22 de Algemeenwording des Christendom: geen volfirekt
/P (ik•
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(abfolut), maar flechts een voorwaardelijk (cenditio„ neel) vereischte van hetzelve zij.”
Na voor deze (telling zijne bewijzea uit de Rede aangevoerd en tegen eene en andere tegenwerping verdedigd te hebben, voert VAN KAMPEN uit de Openbaring
Ran, dat Heiligheid en Zedelijke Voltnaking het doel
der Goddelijke Voorzienigheid : de Schriften des Ouden
en Nieuwen Verbpnds leveren hem de bewijs(tukken
op. Dan hij merkt op en bewijst, dat zij zich traps.
wijze naar de onderfcheidene vatbaarheden en behoefteu.
fchikte.
Eer de Verhandelaar overgaat , om dit zijn begrip nit
ae Gefchiedenis der Cbristelyke Berk, zoo wel als des.
Menschdoms over 't algemeen, na den tijd des Verlosfers, te betoogen , geeft hij kortelijk de Hoofdwaar.
linden des Christendoms op, welke , door genoegzaam.
alle Belijders van 't zelve aangenomen zijude, ttiet als ge..
fchilpunten kunnen worden aangerierkt . -- waarheden,.
welke den onmiddellijkften invloed op de Zedelijkheid uitoefenen, die de Deugd ten krachtigfte moeten.
bevorderen , en op wier uitbreiding, onder de thenfcheft.
bet derhalve meest aankwam.
De Gefchiedenis en Uitbreiding des Christendom
wordt vervangen door eene fchets van de verbastering
dier Leere, en de middelen, daar tegen door GOD be•
raamd; waartoe hij brengt den Inval der Barbaro') la
het Westersch Rijk, alsmede de. Leer van tintiOIVIIIT
het Oosten. Wel begreep de Sehriiver, dat het invoe.
fen van MAIIODIET , in zulk eene betrekking, opthen
zou barer; dan hij aarzelt niet, de bezwarende vraag,
deswegen gedaan, met ja te heantwoorden, en verledigt
zich, cm dit belangrijk fink vrat van nader bij te be.
fchouwcn , en de daarop ingebragte tegenwerpingen te
wederleggen. — In dit gedeelte molten zich eenige begrippen opener , welke verre zullen zijn van algemeenen bij.
vat te vindcn; men zal echter moeten bekennen , dat
dit fluk , een langen uitftap =kende , tot een punt
brengt, mile hem geregtigt om te ttellen en te vragen
„ Wanneer men met een onbevoornordeeld oog de Gee.'
„ fchicdenis en den toeftand van het Oosten nagaat ,
houde ik mij overtuigd , dat men een merkelijkeninvloed
„ ten goede daarin , door de Wetgevers van Arabil
„ gewrocht, niet ontkennen zal. En zouden wij aar.
" zelen, dien invloed toe te foltrilveu aan de beilvolis
„ be.

leo
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beaming der Godheid , die ook nit verkeerde bedee.
lingen heerlijke uitwerkrelen weet te bereiden ?"
De verdere lotgevallen des Christendoms fchetst hij
tot op de hervorming, en voorts de Hervorming zelve
met hare gevolgen. Brjzonder ftaat hij fail op de
itormen, weike het Christendom in de XVIIIcie Eeuw,
bovenal in Frankrijk, beliepen. Ten flat luidt zijne
taal : „ Zoo itaat dan , na verloop van 18 Eeu.
wen , de Godsdienst van Jezus criarsTus nog in
25
vollen luister daar en verfpreidt zijn' weldadigert
invloed nog over het meest verlichte , meest befchaafde, en magtigite gedeelte des Aardbols.
25
le openbare en geheirne pogingen,, om dien invloed
29
te ituiten , om then Godsdienst zelfs door Men.
fchenvindingen of vermetel Ongeloof te vervangen ,
25
zijn , even als de verbolgene baren tegen eene
,' klip , geftuit. Doch de voortgangen in andere We,1 relddeelen (4merika uitgezonderd) werden door de
19 woestheid, onbefchaafdheid , de vooroordeelen , of
55 de mindere vatbaarheid van de daar wonende Volken,
52 tot nu toe althans, grootelijks te fear gefteld. Mag'
men hieruit niet, gevoegd bij hetgene wij uit de Bede
55
55 en de Openbaring zelve betoogd hebben , befluiten ,
dat de Voorzienigheid ook hierin kellig de hand heeft;
59
dat , zoo min het buiten haar toedoen gefchiedde ,
dat
de Leer van MAHOMET zich over een zoo aanzien.
59
lijk gedeelte der Aarde verfpreidde , dat de Christen
55
59 Kerk in de z6de Eeuw gelouterd werd, en in de 18de
Eeuw den gedreigden ondergang ontkwam, even zoo
59
weinig ook alle die pogingen tot uitbreiding derzelve,
in Landen, welke nog niet rijp voor hare volmaakt-,
99
52 held zijn , door hunne (hare) geringe vorderingen, iets
19 tegen die Voorzienigheid bewiizen ? dat dus Zede.
59 lijke Volmaaktheid , door Godsdienllige Verlichting ,
57 wel GODS hoofddoel blijft ; doch hetwelk beftendig
55 door zijne wijsheid gerigt words naar de onclerfcheidene vatbaarheden en gefteldheden der Volken?"
Het Tweede Hoofciftuk is getiteld : Proeve van Betoog.,
in hoe verre de aangewezene oogmerken van GOD reeds bereikt zijn. In twee Afdeelingen is deze Proeve gefpfitst.
De eerfte beitaat in eene overweging der groote Voordee.
len , die de tegenwoordige ftaat des Menschdoms , door
middel der Christelijke Leere, boven de fchitterendfle en
berchaafclite dagen der Oudheid vooruit heeft. Hier tref.
feat
st
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fen wij eene vergelijking aan van de Eeuw van PERIen die van AUGUSTUS , met onze tijden. Op vijf
punten vestigt zich het vergelijkend oog des Schrijvers,
als ten opzigte van den that der Vrouwelijke Sekfe en de
Opvoeding — de Huisfelijke flavernij — de meerdere
zachtheid der Oorlogen
de Menfchenliefde en hare
vruchten de kennis van het Opperwezen. — De
Gefchiedkunde y welke VAN KAMPEN bier vooriicht, is
ook zijne Gids in de tweede Afdeeling, behelzende een
Aardrijkskundig overzigt der tegenwoordige Wereld ,
betrekkelijk haren Godsdientligen toelland. Flier that hij
het oog op de Proteflantiche en Roomschgezinde Landen;
op Polen en Rusland; op de yoodfche Natie; de Mufid.
mannen; de ilziatifthe Heidenen ; de Nieuwe Wereld , en
befluit het met eene fchets van de pogingen der Zendelingen. Veel treffends , veel doelmatigs wordt bier voorgedragen ; en legt de Schrijver oude en hedendaagfche
wel toegepaste Gefchiedkunde aan den dag. De uitvoe.
righeid verbiedt ons, op bijzondere ttukken flit te than,
of des iets over te nemen.
Na zoo veel voorbereidings , komt de Verhandelaar
met bet Derde HoofdRuk tot de groote zaak, de Befchouwing der Tegenwerping zelve , in verband met
cops aangewezene bedoelingen, derzelver bereiking, en
de oude Voorfpellingen nopens de Prediking dier Leere.
Niet zonder fchroom treedt hij tot dit deel zijner Proeve,
bovenal daar het de uitlegging van Bijbelplaatfen zal betreffen , te welken opzigte hij fomtijds van vermaarde
Mannen in dat vak zal verfchillen.
Ten groncillage dient een kort overzigt van het dusverre verhandelde, met eene herhaling van der Ongeloo.
vigen Tegenwerping. VAN KAMPEN herinnert den Lezer aan de Route Beelden, aan de grootfche Figuren der
Profeten des 0. Verbonds , die ook invloeiden op de
Schrijvers des N. Verbonds. Op dezen grond treedt
hij voort ter befchouwing Bier Bijbelplaatfen , waar van
eene Bekeering der Heidenen in 't algemeen gewaagd
worth, enz. Ors beftek duldt niet, dezelve op te halen , veel min te beoordeelen. Somtijds is hij kort; op
andere tijden , als hij van de gevoelens der meestgeachte
Schriftuurverklaarderen afwijkt , breedvoeriger. Zijne Be'
ichouwing der Voorfpellingen, in het O. Verbond te dien
opzigte voorkomende , levert ons eene Proeve van betoog , dat dezelve, in zoo verre zij eene toekomende
V
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volledige aanneming des Christendom: door Ole Nratien
fchijnen op 't oog te hebben , even gereedelijk voor eene
gedeeltelijke omhelzing der Christelijke Godsdienstleere
door zeer vele fleidenfche Vo'ken kunnen verfaan worden. „ Wit men ," fchrijft hij ten flotte van de voordragt der Voorzeggingen nit het 0. Verbond, „ volt' , lirekt,aan de Profeten overal den letterlijken zin hun„ p er Voorfpellingen toefchrijven , zoo bewijsr men te
,, veel , en daardoor niets: want in :tilt geval foot men
1 , tegen zulk een' drom van ongerijmdheden , die tegen de
,, Gefchiedenis , het gezond Verfand en GODS Eigen„ fchappen frijden , dat men zich ras gedrongen voeit ,
,3 om aan de Profeten eene groote mate van Verbeeldingskracht , en een zeer ruim gebruik van de Figuurlijke
5/ Taal , toe te kennen.” — Van het onderzoek , of
er eenige plaatfen in het N. Verbond zijn , welke voedfel aan de onderflelling van de Algemeenwording des
Christendom: fchijnen te geven, en of aan dezelve gem
andere redelijke zin te heehten zij, is de flotfom , na de
flerkfe plaatfen aangevoerd en beoordeeld to hebben,
dat zich wel in het verfchiet eerie eenigzins verdere Uitbreiding der Evangelieleere laat zien, dan op dit
plaats heeft, doch eerie Uitbreiding, die geheel niet atgemeen behoeft te wezen, en die zelfs, door de pdurige
nieuwe ontdekkingen , door de vermenigvuldiging eerier
Christelijke Natie in het uitgelirekte Noord- ilmerika
door de omwenteling in den geest der Hebreeuivfehe Nate , en andere onloochenbare verfchijnfelen , de waarfchijulijkheid ten voile voor zich heeft.
Schoon de Schrijver hiermede zou mogen geacht worm
den zijne taak afgewerkt en de Vraag beantwoord te hebben , felt hij zichzelven nog twee vragen ter beantwoorclinge y our, nameiijk (t) Zal dan de Evangelieleer
firekt niet algemeen worden ? — (a) Strijdt het, veronderfield dat men die Algemeenheid in twijfel trekke, of zelfs
onwaarlehijniijk keure , niet met GODS Wijsheid en Goedbeid , ow zoo vele zijner fchepfelen in de diepfle verblinding te laten voortleven ? — Zedig en tevens treffenct
ziju de antwoorden op beide die vraagftult1;en, ftrekkende oin de Wijsheid van GOD te flaven, als ook in de nog
min volledige Uitbreiding van juin Koningrijk op
Aarde zigtbaar.
't Zal, na deze fchets, vergeleken met die wij van des
Zerw. MULLEX'S Verhandeling gaven, geloof ik, onze
Le.
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Lezers niet bevreemden, dat de Beoortieelaars fang in
twijfel hingen , wien den Goucien Eerprijs toe te ken, en dat dus VAN KAMPEN groote kans geltaan hebbe, om , gelijk hij op de beantwoorde Vraag over de
Dichtkunde bij het Tweede Genootfchap van TEYLER den
Gouden Penning zeer onlangs behaalde , ook dozen te
ilrijken.
Wat den {till dezer Proeve betreft, in denzelven komt
ons eene niet altijd pasfende ongelijkheid voor, nu eens
hoog zwellende, dun weder laag dalende in vergelijking
met de foms genomen vlugt.

Lotgevallen en Ontmoetingen op eene mislukte Reize lvar
de Kaap de Goede Hoop, in 1804 tot
in Brieyen aan een' Friend , door H. POTTER. Met Platen. Ilde Deel. Te Haarlem, bif A, Loosjes Pz.
In gr. 8vo.
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hebben wij aangeduid , vat gelegenheid.
gaf tot deze Reize, en waarin dezelve zich voornametijk van andere Zeetogten onderfcheidt, bij de vermelding des Eerften Deels (s). Hetzeive floor met
tie toezegging van eene nadere Ilefehrijving des Ei.
lands St. Helena , zoo yank in Reisverhalan vermeld
dock weinig Haar eisch befchreven(t.
Van den XIV tot den XIX Brief )dezes Deels Inge.
floten , worden wij op eene niet ongevallige wijze bezig
gehouden met de Befchriiving dezcs bezochten en doorkritisten Eilands. \Vij willen het een en ander merkwaardigs opteekenen. Vermeld hebbende , dat de ark,
op een maim plein Itaande , van binnen zoo wel als
van buiten , een net en fraai gebouw is, nog nieuw
en van eel ' vrij hoogen fchoonen toren voorzien, in
welken een klok en uurwerk is, merkt hij op , dat apes
juist
(*) Zie onze Lett. des vorigen jaars, bi. 73.
(t) Wij he'oben, in ons Mengelwerk voor den jare 1806,
onder den titel van de niewpfle en beste Narigten van het Elland St. Helena, een eenigzins uicvoerig vertlag van dit Elland, uit het Engelsch vertaald, medegedeeld. Men vergelijke
clic met het thans gegevene van den Eerw. POTTER.
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juist het tegenovergeftelde was van 't geen Kapitein
COOK bier zag , die , uit de baai , op eene oude, bouwvallige, met ftroo gedekte Kerk , en fommige akelige
vervallen hutten , met aandoeningen van medelijden nederzag , en vervolgt : „ Men heeft geene redenen ont
te gelooven , dat cook geene waarheid zal gefproken,
of de zaak , waarvan hij fprak , vergroot hebben, daar
het eene Kolonie van zijne eigene Natie betrof : dus zijn
derhalve de zaken hier verbazend ten Neste van het Eiland veranderd. Ook is niet alleen de Kerk, maar ook
alle andere openbare Gebouwen zijn in den best mogelijken toetland; het fcherpstziend oog zou in dit opzigt
niets ontdekken kunnen , dat anders en beter zou behooren te zijn dan het werkelijk is. De twee laatfte
Landvoogden ftaan in een zeer grooten roem bij de Inwoners des Eilands, als manner, die, aan hunne beftemming getrouw, alles gedaan hebben, wat in hun
vermogen was, om den in- en uitwendigen toeftand der
Kolonie en Kolonisten te verbeteren: de laatfte en tegenwoordige geeft daarvan nog de uhltekendfle bewijzen."
In den loop van bet bezoek des Eilands cintmoeten
wij deswegen vele proeven. Thans vindt men, om dit
ten voorbeelde aan te flippen , nieuwe Compagniestuinen aangelegd op eertijds afzigtige plaatfen , die, bij
een fraai gezigt , overvloed van verfrisfchingen opleveren.
Een plek gronds, voorheen de verzamelplaats van alle
de vuiligheden der Stad , Levert tegenwoordig eene
2angenaam befchaduwde wandelplaats op. „ Die plek
gronds," fchrijft POTTER met verrukking , „ wordt
nu ook veel bezocht , zoo door de inwoners der
plaats , als door de zieken en zwakken van het hospitaal , dat in derzelver nabijheid gelegen is. %Vac een
onderfcheid this , mijn Vriend! een Hospitaal , voorbeen bij een' vuilen , Itinkenden en de lucht verpestenden mesthoop, nu bij een wellustig en met de aangenaamfte geuren vervuld paradijs. Daar voorheen de
zieken dezer plaats zich niet verder dan tusfchen eenige muren konden bewegen, als te zwak zijnde om de bergen en heuvelen op te klimmen, kunnen zij thans , op
eene ruimer vlakte , onder het heerlijk groen der boomen wandelen , waar elk windje leven en gezondheid
blaast, waarvan zij weldra , ja foms in een ongeloofelijk
korten tijd , de heilzaamite gevolgen , en veelal eene
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fpoedige volkomene genezing andervinden en verkrijgen.
Zoo veel kan een verfrandig mensch doen ten beste zijner medemenfchen! " — Op dit Eiland is de flavernij
afgefchaft. De kleine proeve , gemerkt het a.antal van
zeshonderd Zwarten , werd met veel omzigtigheids genomen en gelukkig volvoerd.
In de befchrijving van dit Eiland zelve ontmoet men vele
treffende bijzonderheden ; hovenal roemt hij de gezondheid der luchtftrelte : „ men ziet ," dus drukt hij zich
nit , „ hier den bloei der gezondheid op de wangen ; en
boogbejaarden , althans zulken , die zeventig en tachtig
jaren tellen , nog dagelijks , en wel te voet, de hooge
binnenlandfche bergen op- en afflijgen , om vruchten,
groenten en andere levensnoodwendigheden naar de Stad
te brengen. Niet alleen bereiken de bewoners van dit
Eiland, voora/ die bier geboren zijn, eenen hoogen ou.
derdom, maar,, dat weer is , dien ouderdom , zonder,, in
den loop hunner jaren, met eenige ziekten of ongemakken , die zoo gewoon en algemeen zijn in de veranderlijke luchtftreken , bekend te zijn geworden. Zwakken
en zieken uit de Indiên, of waar ook van daan komende, herRellen bier tot gezondheid in een ongeloofelijk
korten tijd. — Ms eene ververfchingsplaats , maakt
deze gezonde en zoo heilzame luchtsgefteldheid dit Eiland van het uiterRe aanbelang voor de Engeliche Oostindifthe Compagnie. Behalve de voordeelen van beer.
lijk water en gezonde lucht , loopen de matrozen bier
geen gevaar voor eenig ongemak , het zij zij aan den
never blijven liggen flapen , het zij zij zich op eene andere wijze aan de nachtlueft blootitellen — de fchepen hebben geen gevaar voor flormen of orkanen. Er
zijn inderdaad weinige plaatfen, die , met zoo weinige
ongemakken , zoo vele voordeelen en genoegens op/everen , clan [als] dit rotfig en op het eerfle aanzien zoo
weinig goeds en aangenaams belovend Eiland." — Breeder nog weidt hierover onze Reiziger nit. Met verwondering vinden wij hier opgeteekend , dat de Kinderziekte,
die zoo vreesfelijIte plaag in meest alle landen der wereld , nooit tot dit Eiland is doorgedrongen. Ook is
er de hondsdolheid onhekend.
Vervolgens kan men POTTER vergezellen , daar hij,
na de hooge bergtoppen beklommen , en akelige opeengeflapelde rotfen gezien te hebben , in eene vallei afdaalt ; hij drukt zijne gewaarwordingen dus uit : „Verbeeld
V
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bead u, mijn Wend! mijne verbaasdheid , Coen ik,
na het gezigt van niets dan kale en onvruchtbare rotten , in een 000enblik en als . door tooverij de
heerlijlette, de fchoontte en vruchtbaarfte vallei, die
de natuur kan fcheppen en de kunst verlevendigen ,
beneden mij voor mijn gezigt uitgebreid zae, liggen:
welk eenc verrasfing , ja waarlijk onbefchrijfiijk ! Na
een weinig v-In den betooverenden indruk , diet] het go.
heel van dit 1cl-tootle tooneel, in een onverwacht oogenblik , op mij maakte, bekomen to zijn , en mijne zinnen nn meer geregeld kunnende laten werken , zette
ik mij op een fink fteenrots neder, om eenige oogenblikken van hot vermoeijend klimtnen nit to rusten,
de bijzondere gedeelten van dit overheerlijk geheel op
milt] gernak to kunnen beichouwen. Nooit aanfchouwden mijne oogen zu1k eerie verrukkende vertoo.
fl ing ; was ik onlangs getrofFen door het zien der
fchoone nieuw aangeiegde tuinen van Sint Yames, nn
was ik geheel verbaaed en geheel opgetogen over de on.:
begrijpelijk fchoone romaneske tafereelen der natuur; ik
itond verftomd op het zien van het verbazend onderfcheid, oat de buitenfte dorre en de binnenite vruchtbare deelen van dit wondervolle Eiland aan bet oog vertoonen. — Rotfen en bergen van ongelijke hoogte ,
feet eene foort van wilde altijd groenende laurier beplant , vertoonen digte uitgebreide bosfchen; bier en
daar op gcpaste antanden groepen van kleine nooit bladerlooze boschjes van oranjeboomen , tusfehen welke
een helder beekje, eenc wellustige koelheid in den omtrek veripreidencle , liefelijk henen kronkelt ; eene welgefchikte mengeling van fraai aangelegde tuinen en perken van op zichzelven ttaande , banaan , appel,
pereti, vijgen en andere vruchtbootnen , tusfchen waken de fieriiike pahnboom met majefteit zijnen hoogen
top verheft ; fraaije en zeer net gebouwde huizen ,
Welgeftelde en fchoone kudden groot en klein, voor
in hot rijke dal grazende. Alle deze fchoonhedett onto
moetten mijn oog in dozen betooverenden oord, waaraan eon milde regen, in de voorgaande dagen gevallen ,
niet Wdilh: tot opluistering had toegebragt. De natuur
was ate, in een niettw gewaad gekleed en verfcheen thane
op het preclitigs: in dezen tempel, dien een orchest van
vagelen met het aangenaarast en liefeliikst concert vetWat
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Wat de Kunst bij doze Natuurtooneelen gevoegd
bebbe, ken men lezen, zoo in de befchrijving van bet
Lusthuis des Gouverneurs , als in die van het iThitenverblijf des Heeren NVRANCHAM welks Afbeelding dit
Peel opfiert. De ontmoetingen en bejegeningen op die
Lustplaatfen ftrookten volmaakt met het Ichoone 't
zij aanboden. Treffend gul was bet onthaal , hem ten
Landimize van '1r. DORETON aangeboden bij zijn
nachtverblijf aldaar. Het treffende , 't geen heat op
zijne terugwandeling Tangs eenen anderen weg
te, wordt met veel gevoels befchreven. 's Avonds ging
bij in den Schouwburg. Alles wordt er aangewend,
om het verblijf den Vreemdelingen aangenaam to maken.
De Vrijrnetfelaars hebben er eene fchoone Loge. Groot
is het onderfcheid op dit Eiland in gewone tiiden , en
in den tijd van de aankotnst der Oostindifi,.he Schepen.
Levendig wordt dit alles befchreven.
Den grootften tijd brengen de Inwoners van ecnig
vermogen op het Land door, en de Stad is als verlaten; dan bij gemelde komst der Oostinclifthe Schepen
vliegt elk van het land naar de flad: dit is een Kermis.
feest voor het Eiland, en het ontbreekt can geen gut
onthaal; de St. yames vallei is dan de vallei van lustige
vrolijkheid en uitgezochte vermakelijkheden. De Stad
is wel voorzien van winkels; men vindt er verfcheidene, die groot en prachtig zijn, en in welke men even
zoo min naar de kostbaarheden van China en de Indien,
als naar alierhande foorten van Enrol/the goederen en
waren , vergeefs behoeft te vragen. Dan alles van (lien
aard wordt ten ontzettenden prijze betaald ; POTTER
bad er ondervinding van, en hij geeft de reden van die
hooge .prijzen op.
Onverwacht moest onze Reiziger dit Eiland verla.
ten en de Zeereis weder aanvangen. Hij zcgt bet vol
aandoenings vaarwel ! Van het Eiland Acenlion ,
door hem niet aangedaan , geeft hij berigt, door eon
nittrekfel van PORSTER. mede te deelen.
De voortgezette Reis geeft , in de volgende BrieYen, POTTER veelvuldige gelegenheid , zoo tot Zeebefehouwingen , als om bet fcheepsleven der Engelfcben , waarbij hij zich aan boord be yond , to be.
fchrilven.
In Convooi zeilende, ging alles langzamer toe, dan
anders de reis zoude gevorderd hebben. Geen tijd,
echV 4
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echter, was er op het overvloed-biedend St. Helena geHet verhaast vertrek
weest out dien op te doen.
dat zij niet alleen met ouden fcheepsvoormaakte
raad zich moesten belielpen , maar daaraan ,en bovenal
Vervelende
aan water , nu en dan gebrek hadden.
itilte werd door ttormen afgewisfeld. 13ij dat alles
kwam een gevecht , waarin het begeleidend Oorlop
fchip door de Fran fchen genomen werd; zij ontzeil.
den het; doch die gebeurtenis maakte POTTER ooggetuige van een fcheepsgevecht. Het fchip, 't gem
hem voerde, dreigde er naderhand in te zullen geraken , en maakte zich ten firijd gereed; doch de gevreesde vijand Meek een Engelsch waarfchuwend fchip
te zijn.
Na alle deze Reisontmoetingen van een onaangenamen card , die den Reiziger Rolfe tot velerlei ftichtelijke bedenkingen aan de hand geven, ontdekten zij de
Engelfche kust , en landden in Caufend-bay. Ophoudingen aan fcheepsboord waren hoogst vervelend, hoe
'aangenaam ook de kortfonclige verfrisfchingen , van 't
land gekregen. De blijdfchap daarover wordt deerlijk
op nieuw bewolkt , daar de Engelfche fcheepslieden
die Baai weder verlieten , en het fchip, van het float:lige, inzonderheid van water , onvoorzien , door een
geweldigen form beloopen werd. POTTER ' S pen be.
fchrijft, wat bij hem te dier gelegenheid omging. Gemoodzaakt weder terug te keeren , kwamen zij met
veel gevaars in Plymouth-found ten anker,waar hij ge•
legenheid zocht en vond om aan land te komen, daar
4e Prijsmeester van board was.
War hem verder in Engeland ontmoette , zal het
volgend Deel ons vermelden , en wij onzen Lezeren
verflag doen van het verder wedervaren onzes Landgenoots op deze zonderlinge Reize.

randelingen en kleine Reizen door fommige gedeelten van
het Vaderland ; door H. POTTER. Ifle Deel. Met Rap
pi.
fen. Te Amfierdatn , bij A. B. $aakes. i8o8.
Ill.
8ve, 318
T lit het gunitig onthaal,dat des Heeren POTTER'Sjot-•
gevallen an On.troetingen op zdne misluAte Reizc na4r
de
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de Dap de goede [loop bejegende bij onze Landgenooten,
fchijnt hij zich iets goeds te voorfpeIlen omtrent deze
zijne Ii andelingen en kleine Reizen ele6r fomtnige gedeelten
van het I'aderland, en wii beditegen ons, wanneer hij
dezen zich gebeellijk te leurgelteld vond bij velen der
meest oppervlakkige Lezers. Eene vrolijke en ongedwongen voordra .gt , vIngtige waarnemingen, wier bevatting weinig inipanning van den geest vereiecht , eenige praal van geleerdheid, belezenheid en oudheidkunde,
afwisfeling van den ongebonden (tip door welgekozert
midneimatige of betere dichtflukjes , en vooral befpiege.
lingen der Natuur,, benevens ernftige overdenkingen, in
den trant van HERVEY tot een flichtend en godsdienftig
doel gewend; ziet hier,, wat de zoodanigen, het gros der
Lezeren , inneemt , betoovert, en eenen kreet doet opgaan,
wanneer ons kiefcher gebernelte weinig fmaak vindt in
deze elders beter behandelde floilen, of wel in dit alledaagsch kostje. Intusfchen, daar zijn Eerw. , in des.
zelfs Voorberigt , ons reeds den wenk geeft , dat het
huidige Deeltje door of misfchien wel meer andere
itaat gevolgd te worden , en wij ons overtuigd houden,
dat het opdellen derzelve , op Bien voet , als hij gewoon
is te fchrijven, zeer luttel moeite kosten zal aan zijne
vlugge pen , vernteenen wij het onzen pligt te zijn hem
daarvan te moeten afraden, dat hij , en ons geduld , en
de beurs van hem toegenegen koopers , niet to veel verge.
De welwillendheid toch omtrent eenen Sehrijver van zijnen
ltempel verflaauwt, en that welras tot verontwaardiging
over, wanneer hij die misbruikt , en, ondanks het eigenaardig verichil tusfchen eenen grooteren Zeetogt en
kleine Landreizen , nagenoeg dezelfde algemeene waarheden en lesfen voordraagt. De nieuwsgierigheid hovenal van Lezers wordt vermoeid, en fiuimert in, zoodra
zij, misleid door eenen Titel , die hun belooft te vergasten op vourwerpen van den Vaderlandfchen grond , eenen
fchralen voorraad aentreffen , en afgeleid worden tot
menigerlei Bijwerk dat , met kleine verandering in
woorden of zaken, meer dan cep s herhaald Ivordt, eigenlijk gefproken met de verlangde Hooftizaak Diets gemeens hecft , ja in waarheid dienen .moest om den Schrijver zijn Boekdeel te helpen vullen. Floe het zij, de Inhoud der Wandelingen en kleine Reizen, zoo verre ons de
Eerw, POTTER dezelve thans mededeelt , laat zich in
weinige woorden fehetfen,
V5
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Na den buitentandfchen Zeetogt onthield hij zich,
2mbteloos en buiten gezette bezigheid, in zijne kleine,
boewel in eenen aangenamen oord gelegene, GeboorteBad Dokkum. De ommeltreek , bekoorlijk wegens de
rilke weilanden van beide Dongeradeelen en de nabijheid
tevens der wouden in Danturnadeel, doorkruiste hij to
voet op onderfcheiden tijden des jaars, deed verders een
uitltapje ter zee van Oostmahorn naar het bijgelegen Eiland Scbiermonnikoog, wandelde in den winter Pangs den
harden kleiweg op Leeuwarden, en begaf zich op nienw,,
na eenig verblijf te huis, in gunfliger faizoen, over Kolmum en onderhoorige Dorpen van die boschrijke (creek ,
naar Strobes, van waar hij met de jaagfchuit op Groningen voortreisde.
Dit naziende,zonden wij ons fchier verwonderen over
de bekwaamheid des Schrijvers,om zoo kleinen voorraad
van Rolfe tot een matig Boekdeel te doen uitdijgen. Doch
de vorm van Brieven aan eenen, misfchien onderftelden,
Vriend in Engeland kwam hem te fade. Oudheidkundige narigten en wenken, omtrent namen van p!aatfen,
itinien en dorpen of ruines, want zelden ook zijn deze
aangelegener ftukken voldoende beHrbeid , werkten at
verders mede tot de uitbreiding van zijnen arbeid. Wijdfpraltige befchrjjvingen en aanmerkingen over welbekende
bedendaagfche gebruiken of zeden , en wat van dezen
aard meer is , verbreedden ook zijn veld van waatnemen,
en gaven der penne desgelijks fchrijMoffe. Dan bovenat
de or- en ondergaande Zon, het veranderen van de gedaante der dingen bij wisfeling der jaargetijden , befpie,
gelingen onder het wandelen, herinneringen aan Vrienden , aan vroegere ontmoetingen, aan plekjes grond hem
clierbaar , of oiverdenkingen in de eenzaambeid (welligt
bij een knappend vuurtfe) op den laat,ficn dag des jaars
ftrekten hem tot bijlagen, beilaan cioorgaans, benevens vele ingelaschte aanhalingen nit de Psalmen, niet(we Gezangen en onderfcheiden hedendaagiche Dichtwerken , een aantal bladzijden.
Doch fchoon wij aan dezen losfen fchrijftrant veroor'oven konden , dat daardoor de hoofdbedoeling en bet
eigenlijk onderwerp des Schrijvers te zoek gerake, en
cinder den (lapel van gezochte bijiieraadjen als 't ware
bedolvert worde ; fchoon wij den Wandelaar toegeyen , dat
ons niet alleen VCI hale hergene hij ziet ,
opmerk:
te berigtert beef , of wel der gezette
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nafporing en ontleding waardig keurt , maar bovendien
ons zijne gepeinzen en nuttige overleggingen of herinne,
Bingen mededeele: rog molten wij filer: huidigen arbeid
van den Eerw. POTTER met onze goetik2uring niet vereeren. Hoedanige vermoedots meertnaten bij ons ontrijzen, wegens het onnaauwkeurige der waarnemingen en
opgefmukte der beriglen , ons tnenigwerf flootende in
buitenlandfche ReisbetChtilvingen , buiten itaat zijnde
om deze te wederfpreken bij Wrangel aan eigene of wet
beilisfende getuigenisfen , zien wij ons dan genoodzaakt
itii te zwijgen , en den Man, die maar de paten der
geloofwaardigheid niet te buiten gaat , ondanks onze
zucht' voor waarheid , uit befcheidenheid een gun(tig
oor te leenen. Dan omtrent cinsdanige, zelfs kleine misleidingen en averegtfche opgaven aangaande ons Vaderland , welke wij met eigen oogen in itaat zijn te logenftraffen , meenen wij verpligt te zijn, den Lezer te moeten onderrigten , zooras wij daarvan fpoor vinden bij
eenen Reiziger, Wiens gezag juist hierom bij ons meerder daalt , naar getang hij verder van de eenvoudige
waarheid afwijkt.
Onmogelijk kan, of behoort althans de lir. POTTER
ons ten kwade te duiden , dat wij, onze Lezers eene
proeve verfchuldigd zijnde nit deze zijne Wandelingen,
daartoe zoodanig eene verkiezen, die wij vermeenen dat
onze betere toelichting vereifche; daar niets ons voegzanier dunkt, om zijnen arbeid, en befchrijvingen youral , op den waren prijs te leeren fehatten. Wij bepalen
ons des, met voorbijgang van andere misflagen, tot hetgene hij wegens eenen wandelweg buiten Leeuwarden en
den voormaligen Prinfentuin aldaar gefchreven heeft , hoe.
zeer wij , ter bekorting , eene en andere tusfeheurede
zullen weglaten. Dus lezen wij , hi. 180.
Zoodra men buiten de fraaije Wirdumer poort gekomen is, vertoont zich aan de overzijde der clads gracnt
(op eenen matigen affland evenwel van daar, zeggen wij)
eene rij van deftige huizen , zich wederzifds (*) tot op
eenett
(*) Wat beteekent hier wederzifds? teen eigeniijke araat

toch is hier. Het Stads bolwerk initners is aan de overzijde
van den zoogenaamden Grachtswal, en deze loopt in eenen
wilikelhank tot de Tuinflerpoort.
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eenen verren afftand uitftrekkende. Deze (*) volgende,
en zijnen (den) koers oostwaarts op nemende , komt men
weldra aan eenen zijweg. (Hier namelijk begint eerst de
buurt, die men liggen hat.) Dezen inflaande, komt men
op het bedoelde plekje, bij uitflek onder den naam van
achter de hoven bekend. — Hoog opgaande boomen befchaduwen met hunne breede takken dien bekoorlijken
weg , die ter wederzijde de bevalligfte land- (of beter
lust-) huizen en tuinen aan het oog vertoont. — De
huizen zijn noch groot noch prachtig, maar uitflekend
net en zindelijk ; zoo ook de tuinen. Het nuttige is hier
met het aangename in den hoogflen graad vereenigd;
les is bier zoo lief, zoo landelijk, zoo fill, zoo bevallig
oeconomisch ingerigt , zoo natuurlijk en zoo eenvoudig
fchoon, dat het de aangenaamtte werking op de zinnen
doet , althans op de mijne. . . . Dezen bekoorlijken
weg tot op zekere hoogte opgewandeld zijnde, wordt
men onverwachts verrast met een ruim
b over
geziat
eerie uitgeftrekte vlakte, op welke zich deftige boerenwoningen en fierhyke buitenplaatfen (f), tuinen en bosfchen (1.), akkers en wateritroomen , dorpen en gehucht en (s) , in de treffendite verfcheidenheid aan het verrukt
oog
(*) Wederom onnaauwkeurig. Men 1,,olginame!ijk de rij van
ifftige huizen niet ; maar derwaaris henen gaande , of oastwaarts den koers neinende , over het vaarwater (de potmarge),
en 'net ruime bleekveid Ian de regterhand houdende, kora
men enz.
(t) Lcutere grootfpraak. Gelijk elders in ons Vaderland
zijn de Buitenplaatfen van Vriefche Heeren,• welke dien naam
voeren kunneu, verder of gelegen , en buiten de Stadlucht.
Zeifs niet eene enkele, nabij Leeuwarden, aan het einde der
Voorflad, de Schrans genaamd, is zigtbaar in het flandpunt,
welk onze Schrijver bier befchriift.
(4_) Ook kennen wij geene &sicken nabij Leeuwarden. Hier
en daar rondom tuinen, en" aan het uiteinde van het Filet is
wel een groepje boomen; maar dat mag geen bosch genaamd
worden , en de wonder], aan het uiterfle van den zwarten weg
beginnende, fchemeren op , zijn best van verre in het oog
dat over gezegde veldgezigt henenwaart, en op meer nabijzijnde voorwerpen eigenaardig rust en zich bepaalt.
(9 Zoo al eenig gehucht , of buurt, niemand, zijn wij
verzekerd, mag aldzar, waar POTTER ftond , een dorp ontdekken ; ten ware hij, gelijk deze, naar eigene verbeelding, en
stet naar waarheid , zijne teekening °puke.
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oag vertoonen. Ter regterzijde of westwaarts (*) vet.
heft zich de ftotnpe toren van het boschrijke Huifinn boven bet Ilatig geboomte, terwip zich aan de andere zijde
(lees , aan lien eigen kant) de prachtlooze vlakke tuinen
van het eenvoudig Marienburg tot op eenen verren afftand uititrekken. Dit Marienburg was weleer eert
lusthuis van MARIA LOUISA, Prinfesfe van Hesfen-Kasfel,
grootmoeder des laatiten Stadhouders WILLEM DEN V.
Het geheel gebouw is zoo klein, en altijd zoo klein geweest , dat bet naauwelijks meer dan ben vertrek bevat,
en zoo dood eenvoudig en onaanzienlijk, dat er thans
weinige zulke geringe burgelzomerbuizen (I), in den om
trek van de eene of andere Stad, gevonden worden ; sett
fchitterend en treffend bewijs van het nederig hart van
die godvruchtige en achtenswaardige Vorftinne."
Dan het wordt tijd, dat wij onzen iVandelaar alhier verlaten , om hem nog eenen oogenblik naar den voormaligen
Prinfen .4Vationale3, thin te vergezellen. Want ,
dezen aangaande, lezende (1)1. 187) „ dat hij daar al„ leS
(*) Laren wij bier eenige teregtwijzingen mogen te zameti
nemen. (t°.) De Landkaart van Yriesland door IIALAIA vol.
dings, dat onze Wandelaar en voormalige Zeereiziger alhier
ointrent de Jigging van Huifum met de winditreek in de war
is: of heeft men misfehien , met bet gezigt naar het Oostett
gekeerd, het tresten, en geeuszins het Zuiden, ter regterzij.
de? en is fluifiim, van Marienburg af, niet meer ten Oosten
dan ten Westen geiegen? Trouwens de wren van dat Dorpje
hat zich (2°.) almede niet ontdekken aleer men gedachte
fluizinge voorbijwandelt. (s°.) Wie ook, behalve POTTER,
heeft immer firdifim als hoschrijk aangemerict? daar het zeker
op dien naam zoo weinig annfpraalt maken kan , als de mees.
te Vaderiandfelie Dorpert, waar Kerkhoven , Pastorii-tuine!I
en eenig geboomte gevonden worden. Eindelijk onthielden
wij ons (4°.) niet van te meesmuilen op het hoogdravend
berigt „wegens het ilatig geboomte, waarboven zich de nom” pe wren van gezegde dorp verheft." Dit moeten toch de
waterudigen zijn, die :Ian de floor van moesianden gep:ant
zijn , waarover men derwaarts henen ziet!
(t) Evenzeer als van vergrooting der bcelden bedient zich
POTTER van eene verkleinende teekening wanneer hem deze
naar ziin oogmerk voegt. althans , hoezeer
niet q prach.
'
rig vindende :Ian de plants van Marienburg, willen dat ech.
ter niet derwijze verlaagd hebben, „ als waren thans weinige
zulke geringe burgerzomerhuizen in den omtrek van de Gene

of andere, (althans Vriefeke) had," voorhanden,
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„ les vond in dezelfde oude regelmatige orde, en in
„ den eigenen flijven flip," waarin hij namelijk „ den„ zelven meermalen gezien had ,” moesten wij ons ver-

wonderen , dat vele veranderingen in den aanleg van
den tuin naar den tegenwoordigen fmaak , vooral federt
2 795 gemaakt, den Heere POTTER niet waren in het
oog gevallen , zoo dat wij niet afkonden te twijfelen
of hij tnisfchien in het ougunItig jaargetijde den eigen.
lijken aanleg wel volkomen had opgenotnen nit het aanhoorige Koffijhuis. — Men zegge niet, dat wij ons
aan kleinigheden ergeren; want, Lezers, het is onze
fchuld niet, dat de hoofdinhoud van het Werk geene
belangrijker iloffen aanbiedt. Ook ten aanzien van de
Oudheidkundige berigten , die ons POTTER geeft, vermeenenwij hier en daar eenen mistlag onttiekt te hebben:
aithans de verzekering van zijn Eerw. „ dat de kerk
de Oldehove te Leeuwarden weleer , vereenigd was met
den nog overigen toren (*) ," 'buiten eenige aanhaling van oude Schrijvers, heeft bij ens geen voldoend gezag, om het tegendeel te gelooven van hetgene men tot
biertoe geacht heeft waarheid te zijadat de kerit op
eenigen afftand van den toren gellaan liebbe.— Met an
wooed, wat genoegen zoodanige Lezers, die alleen ter
ontfpanning van bezigheden dit' Boekdeeltje met een
vlugtig oog doorloopen, daarin vinden mo lt en, de losheld en onnaauwkeurigheid (f), waarrntde bhet gefchreven werd, draagt geenszins onze goedkeuring weg. Had
toch zijn Eerw. zich eenigzins daaraan laten gelegen
zijn, dat hij aan het Publiek gewigtige narigten leverde
omtrent den Vaderlandfchen growl , hij zoude zich dan
minder onledig gehouden hebben met de vervelende befchrijving eerier Lo2ren-begrafenis bijFerwert (waarbij hij
rzelfs , na den maaltijd , de Vrouwen beluistert, ais
zij „ om een hoekje gaan , om de eene of andere
, noodige boodfchap te verrigten," en.) en foortgelij1:e belangrijke narigten, maar veelmeer in het breede
ge(*) Dus vervalt mede hetgene p oTTER melcit op 1)1. t93, van
den toren fprekende. „ Aan den oostkant zict men op de hoeken
,, den grondilag van overheerliike bogen , waarichiinlijk
„ tot glaslichten in de kerk , rijzende boven dezelve het
„ metfelwerk met tanden op, oau de kerk met den toren te
• verbinden."

(t) Men vergelijke hier het medegedeelde iu het Mengel..
wed der Lett. dezes jaars, No. V.
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ge wa a gd hebben van het Inflituut der Doofflommen te Groningen , waaromtrent hij, daar ziinde , aihier geen enkel woord rept. — Dan genoeg ten bewijze, onder welken
rang van Schrijveren wij den Heer POTTER rangfchikken
konden. Onzenthalve mag hij , als een onfchadelijk,
en, zoo men wil, foms frichtend Schrijver,, „ op mor0 , gen van Groningen.met de jaagfchuit naar Dokkum
5, vertrekken," en wenfchen wij gaarne hem eene goede
te huisreize en het gehoopte „ aangenaam gezelfchap ;"
dan bij de uitgave van een volgend Stuk zijner Wandefingen en kleine Reizen verlangen wij , dat hij hetzelve
beter bearbeid en na ,-edacht in het licht zende, ten einde het onze aandacht meer waardig zijn moge dan dit
lite Deel , offchoon verfierd met eene Titelplaat en een
viertal Afbeeldingen van Gezigten in en NJ Leeuwarden , als van het Slot Tjaarda State te Rinfinnageest en het
Dorp Kollut n , alien vrij wel naar waarheid geteekend.

WILLEM VAN HOLLAND, Treurlpel. Door Mr. WILLCH BILDER.
D1JK. En: ELFItIEDE Treurfpe!. Door Vr. KATHARINa
wiLuELAutvg BILDERourc. 's Graveniage, bit m merzeel
en Comp. 1803. Behalve het Foorberigt , te zamen 23a bl.

Tooneelpazir
dus vangt de deer
H et Deeltjen
zijn Berigt aan den Lezer aan — „ dat wij bier
DERDIJI;

Wanneer
aanbieden, zai van een Tweede gevolgd worden.
de verplaatfing des Koninklijkeil zetels naar de Hoofdaad des
Rijks, die ook mijne moederftad is , en de zucht um den
Arnftelfcben Schouwburg onzen kunstkwekenden Vorst op
een echt Holiandsch onthaal te doen toeven, mijnen FLORIC
DEN VIJFDE als met eenen tooverflag in bet aanzijn riep,
was no tuurlijkerwij ze de elektrike ichok in mijn hoofd te geweidig geweest, om in eens uit dies bruifchenden ftroom eener

aangezette verbeeiding te rug to komen , en in eenen anderen,
mil natuurlijker en voor mii-zelven belangrijker Dichtvang of
te wisfelen. 't Kon niet anders , of dat Treurfpel moest van
een Tweede, en dit van een Derde gevolgd worden, en zoo
ontf'ronden , en de wtr.usm VAN HOLLAND , en de Kortraax:
vruchten eener wreede flaaploosheid, die zij zaifden en veellicht tevens aanzetteden , en medegedenkteekenen van d2
jammerlijkfte maand mijns levens, op en vuor min krank-

bed
(*) Van dit Stuk kenit eene beoordeeling voor in No. II
Sa. (daft. v. d. Raj
XgO9s

Wilandfcbrift Iva

Yin et
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bed in Katwijks afzondering onder woedende foIteringet
doorgebracht."
Waarlijk! men kon zich van eene, in zulke omflandigheden ontloken, dichtvrucht niet veel fchoons beloven, en wij
moeten erkennen , dat wij de lezing van het boven aangekondigde
Treurfpel des Heeren BILDERDIJK met geen gunflig vooroordeel aanvingen. Vruchten van wreede flapeloosheid , gedenkteekenen van de jammerlijkflennand eens reeds zoo jammerliiken
!evens op en voor een krankbed onder woedende folteringen
doorgebragt — hoe konden die met mogelijkheid fmakewaardig, om er anderen op te onthalen?
lijk wezen?
Wij vonden ons echter in onze meeting bedrogen , en ontdekten , na de lezing van het eerstgemeIde Treurfpel , dat de Heer BILDERDIJK inderdaad een wester:Pik had voortgebragt. Hoe is
het mogelijk.dachten wij dikwijls— dat dit de vrucht van
eenen , zoo hoogst ongelukkigen , toefland kan zijn! Wac
zou de Man niet kunnen fcheppen, indien hij eens gezond
van ligchaam , vrolijk van harte en opgeruimd van geest
ware!
Het is dus voor ons Vaderlandsch Tooneel eene wezenlijke
en hoogstbelangrijke aanwinst , dat onze grootfte Dichter
2ich wel heeft willen verledigen , om voor hetzelve te arbeiden. Jammer flechts, dat wij weinig hope mogen vo&
den , dat hij zijn voortreffelijk kunstvermogen aan deze foort
van poezij bij voortduring zal toewijden. Doch bat ons te
vrede zijn met hetgene wij reeds ontvingen , en dezen arbeid
met dankbaarheid waarderen. Mogt het voorbeeld , door
BILDERDIJK gegeven , andere vernuften van den eerften rang
in ons Vaderland opwekken om eens ernftig te denken aan
den opbouw en de herfteliing van ons zoo vervallen en vetbasterd Tooneel! Mogten zij inzien , dat dit yak van poezij
waarlijk onder de belangrijkfte en moeije:iikfte deelen der
kunst behoort, dat het hunne edele begaafdheden en vermogens allezins waardig is, en dat het door kunflennars van
minderen flempel, die a! vrij wat meenen gedaan te hebben
als zij ons eenige berijmde zamenfpraken leveren, inderdaad
verlaagd en ontheiligd wordt! :Ea mogten butte uitmuntende kunst-voortbrengfelen ons Vaderlandsch Tooneel zuiveren
van dien talloozen bonten zwerm van hedendaagfche Drama's,
meestal onrijpe vruchten van vreemden bodem -- en mogten wij zoo gelukkig zijn , van de eer en glorie van onzett
Schouwburg op eene luisterrijke wijv heriteld te zien!
Wanneer wij zulke flukken, het voor ons liggend
Treurfpel van BILDERDIJK, en dat zijner uitmuntende Gado,
onder het oog krijgen, dan beginuen wij te gelooven, dat
onze uitboezemingen niet meet onder de pia votes behooren.
Het (Ink van BILDERDIJK is inderdaad een meesterwerk.
Schoone dichterlijke waarheid en echt dichterlijk gevoel;
flots.

TREURSPELEN4

b97

Itonte en ooripronkelijke, zachte en reedere, groote en brave, onedele en verachtelijke karakters, wel aangebragr, wel
nitkomende, wel volgehonden en zich (feeds gelijk blijven•
-de; rijkheid van vinding; belangrijitheid van onderwerp;
bandeling zonder wootdenpraal; zwier van woorden zonder
wijdloopigheid ; kortheid, kracht en gefpierdheid, zo0als geevt
proze die bezitten kan; kiefche, Bowe, waardige taal, aan
edele, doorluchtige perfonaadjen voegende; ongedwougene en
eenvoudige overgangen ; ongenchte en treffende wendingen;
gepaste afwisteling van tooneelen ; telkens en trapsgewijze
klimmende belangrijkheid , die de aandacht bock , levendig
houdt, meet en meer opwekt, verrast en onmerkbaar voorbereidt tot de natuutlijke , doch treffende ontknooping ;
vloeijende en krachtige verzen , die het oor fiseelen en het
hart roeren; fehirr.!rende tin .aden der kunSt ; echte TreurfpelltijI; welgekozene beelden en vergelijkingen ; fchoone befchrijvingen zells dalat- zoet en v/oetjend, waar namen van perfonen en plaatfen zich niec zoo gemakkeiipt in he t vers,titen
breugen; dit, en alles, wat de pazij keurigs en heerlijks bezit, maker den WILLEM VAN HOLLAND IOC een uitmunteaci
kunstgewrochc, onzen BILDERDIJE waardig.
Zuilen wij den inhoud van dit mees , erfiuk in een dor geraamte aan onze Lezers mededeelen waartoe zoticie dit
dienen? Zullen wij onze Letteroefeningen met eenige fchoone
tooneelen of uitflekende regila verfieren — war zullen wij
kiezen? Het kiesch , edel en krachtig gefprck tusfelien ADELHEIDE en STAVO? (J(le B 2de T.) Of het onderhoud van ADEL
HEIDE met den Kuinder Graaf', en des laattien vleijende en
listige, doch met zijn Itarakter joist overeenkomende, raadgevingen ? Otte B. 3de T.) Of de Itunflige en edele taal;
waarmede ADELHEIDE hare Dochter voorbereidt en in hare
belangen zoekt over to halen? Otte B. Ode T.) Of de roerende alleenfpraak van ADA (2de B. 7de T.) welke eindigt
met deze krachtige regels
Dan neen,een helfelie woede ontrukt tnij 't
fleurt bij't hair
onnoozie, home zij kermt, voor hntlijk Echtaltaar,
En trapt haar 't hikkend jA haars ondanks nit den gorge!,
Bij 't klaatren van 't gejuich , van zangreliftem en orge! I
lie, hemel! zie , ale neér — lk boor gerucht ,nien koomt I Z.Waar wijke ik ?—Wijk en , a ch En ,..aar dan voor gefchroomd
Of fchame ik mil die [iron die afruischt fangs miin kaken,
En zaj ik op mijn beurt natuur en hart verzaken?
Mijn Vader, neen , 0 neon
Of WILLEMS doorluchtige taal , zoo fier eh Ovens zoo ge.past, zoo juist berekeud naar de onftanaigheden§ in Welke
1.EIT. 1809. NO. 7.
X
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hij zich be y ond? (vie B. Lode T.) Of ADELuclues fraaije en
flaatkundige opwekking en aanmoediging der Edelen? (3de
B. lode T.) Of de listige, doch keurige taal , die DE 'MANE
jegens ADA voert , en de moedige en krachtige uitboezeming
der beleedigde, getergde en met regt verontwriardigde ADA?
(4de 13. 2de T.) in welk tooneel ons de volgende regels bijzonder fchoon zijn voorgekomen:
ADA.

Wat ben ik data
DE !MANE.

Gravin I
—Mar,nmijzog
betrouwd door liollauls Ruwaardin,
ADA.

Nen; zeg , gevangen. Zeg
DE !CRANE.

Mevrouw

Verkiest ge u dus te heeten,
de kluister want, de zachte Huwiijksketen.
ADA.

Barblart
En vervolgens:
Wat rept gij van mijn Moeder,
Gij, vloekbre vijand van mijns Vaders dappren broeder ?
gevormd rot huichlen en verrain,
Gij, miter,
Aan zijn geheiligd lijf uw klaauwen durfde flaan
In voile vrede en pais , en rustende op Verhonden1
Gij, broeiuest van verraad en duizend heffche vonden F
Ga , vlei mijn Moeder vrij, en put uw listen uit,
Dat ze op haar Borst en mij 't vervolgend wraakvuur
Daar 't uit de woiken fchiet am 't eerioos hoofd te tretien,
Dat gruwien grondllag maakr van heerfchen en verheffen;
Maar weet, ik ken u, 1k 1 Gij, fterf van fchaamte en fpijt,
Verwaten fchrikgedrocht, en booswicht , als gij zija
Of , eindelijk, het fchoone, roerende laatfie Tooneel vas

bet 'Ratite Bedriff? Gewisfeliik! bij zoo grooren rijkdom
van voortreffelijkheden valt het moeijelijk jets te kiezen, om
er den Lezer bij voorkeur op te onthalen , en wij moeten ons
dus vergenoegen, met den overheerlijken Slotzang in zijn gebee' over re nemen, die ons de reijen der (Wen en zoo

toSV!
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Hef, Holland, hef het moedig hoofd,
Van nieuwe glans omfchenen,
(Een glans die alien luister docfc)
Door damp en nevels ,benen!
Verhef bet tot een hooger trans,
En laat van de opgetloken Tans
d'Olitzachbren Liebaart waaien,
Daar de arend', in zijn Ilene vlucht,
Hem welkom beet in 't blaauw der lucht
Bij 't fchittrend blikfemzwaaien.
Blink, HoHands fchildleeuwl vonkel! firaalf
En fchud de gouden manen!
Zwicht' Roomfche en Griekfche wapenpraal
Voor uw ontrolde vanen !
Dat Eems, en Rhijn, en Maas, en Vlie,
Den Overwinnaar huide bid,
Bedekt met Lotosblaáren ;
Met palmen van bet 1VIorgenland;
Met lauwren van 't Hesperisch ftrand;
En 't bloed der Nijlbarbaren!
Zwell' Hollands oorlogzuchtig bloed
In 't bruifchend hart der Heiden!
Betemmers van den pekelvloed,
En fcheppers van bun velden
Hier fmooren wrevel, oproe:, twist;
En de oude veete weed geflist;
Gedempt, de bron der fmarten I
De ftaf, door Diedrijks hand getorscbt,
Behoort den aangebeden' Vorst!
Hem, alter braven batten!
Voortreffelijk , in zijne foort, is mede de ELFRIEDE var.
Prousve KATHARINE WILHELMINE BILDER.DIJK. Ook dit fink
hebben wij met het hoogfie genoegen gelezen , en wij aarzelen geenen oogenblik , om het onder de beste Treurfpelen, die
wij in onze taal bezitten, eene vereerende plaats toe te wij.
zen. Geene enkele aanmerking van belang hebben wij op
hetzelve te maken. Welk eene diepe kennis van het menfcheIijke hart legt deze Puikdielteresfe niet aan den dag! hoe beer.
lijk weer zij de hartstogten nier te fchilderen! En welk
eene fchoone poezij welk eene bedrevenheid in het werktuigelijke der kunst ! welk eene gemakkelijkheid in uitdruk.
king! welk eene zoetvloeljendheid en kracht - ovens in de
X2
very
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verzen! Welk een zoete, teedere , roerende won! Ta, tvaar.,
lijk I Mevrouw BILDERDIJK heeft aanfpraak op onze eerbiedige
hulde. Haar meesterftuk verdient naast de fchitterende kleinooden van haren Echtgenoot , wiens geest en kunstvermogen zij tevens met zijn hart en zijne liefde fchijnt verkregen
te hebben , geplaatst te worden, en BILDERDIJK en zijne Cade
zijn in that, om den roem van VAN WINTER en VAN MERKEN
te verdooven.
Ten bewijze van het voortreffelijk kunstvermogen dezer
begaafde Vrouw, zullen wij eenige Bakken uit dit Treurfpel
den Lezer mededeelen. Wil kiezen hiertoe een gedeelte van
het 2de Touneel des 2den Bedrijfs, waarin EDELWOLD zijn
onherftelbaar vergtijp en het onheil , dat hem wacht, aan
ELFRIEDE bekend maakt.
Vooraf echter behooren wij te zeggen , dat de fchoone ELFRIEDE door EDGAR, Koning van Engeland , vurig bemind
werd; dat hij haar flechts eenmaal had gezien , en niet moist, wie
zij was, of waar zij zich ophield; dat EDELWOLD, vriend en
gunlieling des Konings , den last had bekomen , om ELFRIEDE
op te (Oxen , haar 's Konings liefde te openbaren en de
kroon van Engeland aan tP bieden , en dat EDELWOLD, in
Bede van hier aan te voldoenzelf van de hevigfle Heide voor
de fchoone vervuld werd , hare wedermin verwierf en zich
met haar in den echt verbond, voor ELFRIEDE 's Konings last
verborgen houdende, en den Koning berigtende, dat het beminde meisje niet te vinden was , en dat alle zijne nafporin.
gen vruchteloos waren geweest. Eenigen tijd bleef dit voor
EDGAR verboten. Doch eindelijk Nat bet ontdekt te worden...
de Koning zal ELFRIEDE zien. EDELWOLD komt nu wanbopend hij zijne Gade, om haar dit verfchrikkeliik nieuws,
Konings komst en zijn ijsfelijk ongeluk te ontdekken.
EDELWOLD, die

, de Ranier invliegende, zich in hare artnets
werpt en het hoofd aan haar' boezem verbergt.
Elfriedel
ELFRIEDE.

Gij zijt bet!
EDIT. W OLEC,

Ik , ja ik , die in uw armen vliedei
ELF RIEDE,

Ach! Heeft uw wreede brief niij 't harte niet verplet,
Het is, dat niets op card mijn liefde peen zet.

dietbare Ecbtgenootr niets gaat die Min te boven I
Maar
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Maar fpreek , wat kon uw ziel haar kalmte dus ontrooven?
Zijt gij niec eeuwig mijn?
EDELWOLD.

Neen. Klem mil aan uw hart,
Dit oogenblik nog Ilechts dit oogenblik van finart I
1k ioaak het mil ten nun' , om van uw kuifche lippen
woord te hooren glippen.
Nug den verkwiklijk woord
Nog eerie omhelzing dan , en 'k toefmijn gruwzaam lot!
Ben' teedren kus! en dan — verfoei me —1
ELF RI EDE.

Groote God!
Heb deernis met mijne angst !— 1k bidde u aan, mijn Cale!
EDELWOLD.

Dat ik me aan dien bilk vol Beide nog verzade! •oa
'k Vlood herwaart am nog moed te fcheppen uit uw oog;
Thands voel ik hoe mijn ziel zich in dien waan bedroog
Mijne Ega , Beef mij kracht om me uit uw' arm te rukken!
Oat 't laatst vaarwel ...!
ELF RIEDE.

Neen , nooit
EDELW OLD.

1k moet voor 't noodlot bukken.
ELFRIED E.

Gij zijt mijn Echtgenoot.
EDELWOLD.

Zoetheid van dit woord!
Neen gruwzaam klinkt een naam die mij bet hart doorboort.
Elfriede —!
ELF RIEDE.

Spreek, 6 fpreek, wat is u wedervaren? enz.
En vervolgens:
Omvatte uw fchuld de dood, b fpreek! ontdek ze mij !
'k Heb moed, te hooren, wat dit ijslijk noodlot zij.
EBEL WOLD.

door mij ging xi u verloren!
U was een kroon beflemd ;
EL.
X3
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ELFRIEDE.

'c Verlies uws harts alleen kan mi jn geluk verfloren
Is dit uw hart nog mija,
't Was dat,waarvoor ik beefde.
Wat dan mijn lot ook zij, het moet benijdbaar zijr4
EDEI.WOLD.

Had ik de last volbracht, mij door den Vorst gegeven,
Cij waart tot Englands troon aan Edgars zij' verheven I
beflis ! Wat rest er na mijn fchuld,
Nu kent ge uw lot,
Dan dat ge uw' Echtgenoot met vloek beladen zult!
ELFRIEDE.

Mijn Eg*! hoor met

EDELvtroLn.
Eilaas I
ELFRIEDE.

Eer ik ons Echtheil fmaakte,
ja , eer dit jeugdig hart nog your -uw liefde blaakte,
Waar toen de diadeem van England me aangeboOn,
'k Waar licht verblind geweest door 't fchittren van de kroo-40
En 'k had (1k ken mij-zelv') hem die het durfde wagers
Mij dien te entrukken , ja , den felfien haat gedragen.
Maar,, als uwe echtgenoot, en zalig in uw min,
Wat vrage ik naar den rang van Englands Koningin
Uw liefde is mij alleen het eenigst goed op aarde;
Wat is mij Edgars kroon ? wat heeft die mij voor waarde V
Uw hart, mijn Edelwold! uw ongelijkhaar hart
Bepaalt mijn' wensch-alleen.— Hoe zucht gij! Welk een fmard
Of twijfelt ge aan mijn taxi ? kunt gij mijn hart mistrouwen ?...
EDELWOLD.

Aanbiddenswaarde! neen ! Maar in uw deugd te aanfchouwei,
Verlies ik Inij geheell 'k Bewonder, 'k bidde u aan!
En 'k durf mijn fchamend oog niet op mij-zelven than.
En Edgar ....
ELFRIEDE.

'k Wacht hem hier, en fmeek hem om genade.
De vriendfchap komt mijn Bede in 's Konings hart te Made.
Hij zal mijn tranen zien; maak op zijn deernis flaatl
EDEL.
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blik op uw gelaat ,
Onnooele! Werpt de Vorst
Derkent hij 't rreffend fchoon , zoo vurig aangebeden ,
Dan met de ontvlamde haat in plants der vrieudfchap treden.
Dat onwthflaanbaar fchoon vermeerdert ilechts mijn fchuld.
ELPRIED E.

Geloof me, eerie ijdle vrees heeft u het hart vervuld.
d'Ontroeriug van mijn ziel, in elken trek te lezen ,
Doet me in die oogenblik geen hart gevaarlijk wezen.
EDELWOLD.

Geliefde!
ELFRIEDE.

1k hoor gewoei I Om 's hemels wil , ontvlied
Verberg u, Edelwold! 'k zie Wachtel' in 't verfchiet!
Toef niet! —
Ten aanzien van fpelling en taal, zouden wij veel hebben
Ian te merken, waarin wij het met den Heer BILDERDIJE niet
eens zijn; doch wij willen hierover met hem niet twisten.
Verzen, nogtans , als: Hoe! DULDT (voor dulden) dit Hollands

bleed — dit Hollands Edellieden? Van Adaas en van Loons
nog verborgen vlucht enz. kunnen wij niet goedkeuren ,
en her eens moeders , mijns dochters enz. heeft ons , wij
flUN

ontveinzen het niet , geweldig geilooten.

Najaarsbladen. Door Mr. WM. BILDERDIJK. 1/le Deel. In
'sGravenhage, bij Immerzeel en Comp. 1803. Behalve het
Foorwerk, 181 bladz.
p nieuw een Dichtbundel van BILDERDIJK " ja, waar.
•-/ iijk I dit dachten wij bij het zien dezer Najaarsbladen;
doch niet met het gevoel, hetwelk de IIeer BILDERDIJK aan zijne Lezers, van Welke hij zoodanigen uitroep verwacht, bij
den aanvang des Voorberigts, toefchrifft: maar met een gevoe!
van genoegen en verwondering; genoegen, omdat het ons altijd
aangenaam is, op keur van poezij te Bast te gaan ; verwondering, omdat wij volfirektelijk niet begrijpen kunnen, hoe het
mogelijk zij, dat een Man, die, volgens zijne eigene betuigingen , z66 ongelukkig is, z66 naar ziel en ligchaam lijdt,
zoo vele fchoone geestvruchten kan voortbrengen.
Deze
X4
ver.
,v
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verwondering fleeg nog hooger, toen wij, de voortreffelijke
Dicht g ukken gelezen hebbende, onze aandacht vestigden op
de ouzuivere bron, waaruit dezelve zijn ontfproten. 's Mans
ziet toch fchijnt met bitterheid ganfchelijk vervuld te zijn.
Men leze flechts het korte Voorberigt, en zie, hoe hij over
zijne Lezers, over het Menschdom, over zich zelven en zijne eigene voortbrengfels denkt! Ons lust het niet, bij de uitvloeifels van dien wreveligen luim te verwijlen.
Alleenlijk moeten wij hier openfijk zeggen , dat wij,
zoo zeer als iemand , opregte bewonderaars en vereerders
zijn van den Heere BILDERDIJK dat wij kern houden voor
den grootften Dichter van zijnen tijd, dat zijne eer en zijn
roem ons , zoo zeer als iemand, ter harte gam], en dat het
ons, even daarom, gevoelig feed doet, dat dezelfde BILDER■
DIJK Wiens verdienfien zoo algemeen erkend zijn, wiens roem
zoo duurzaam gevestigd is , Beene gelegenheid laat voorbijgaan , om de even zeer erkende verdienflen, den even zeer
gevescigden roem van anderen te verkleineu en te bezwalken
van arideren, die reeds geflorven en dus niet eens in that zijn,
om zich te verdedigen (*); dat dezelfde BILDERDIJK zich met
paradokfen.... doch „ die paradoxen vreest, heeft de waarheld niet lief" — en wij zwijgent
Van de Gedicbten zelve hebben wij niets tinders te zeggen,
dan dat zij van Bmns.itnriz zijn. Men zal dezelve, zonder
twijfel (eenige gevoelens en begrippen , hier en daar verfpreid , misfchien uitgezonderd) met het hoogile genoegen
lezen.
Zij zijn echter alle niet van dezelfde waardij. Ars uitmnntend zijn ons voorgekomen Ulysfes BellevaaPt , Gerard aan

Machteld van Velzen, De Onflerflijkheid der Dichtkunst , De
Lierzang, Ontucht ,Verkiding, Vaderlljke Bruiloftsvermaning,
en inzonderheid De Starrendemel (waarbij eene Kaart van den
Aroordel(/en Starr-enhemel gevoegd is) in welk link wij weder
de onvergelijkelijke kunst van BILDERDIJK mpgten bewonderen.
Welk eene rijkheid van vinding I welk eene vruchtbaarheid
van geest en vernuftl welke bevallige beelden I welke heerlijke
wendingen ! welke zaelite, ongezochte overgangen 1 welk
eene zoetvloeijende verfificatie 1 Wij wilden gaarne onze Lezers op eenige fchoone verzen uit dit nitmuntend Dichtfluk
onthalen. Doch wij zouden dan te veel moeten overnemen ,
en geven des liever de drie laatite Couplecten van het Dicta.
fiuk: De Lierzang. Hier zijn ze.
Van bier, van hier een' ijdlen zang,
Die nosh de tranen op de Wang,
Noch
(*) Men zie bet link in dezennundel: Holland Boven 44
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Noch blood door 't wallend hart doer bruifchen (*)
Die ijdie woordenpronkerij
Voor de Almacht neemt dier poezij,
Wier wet het vast gefiarne doet ruifchen.
Die Macht, die al war is bezielt,
Waar al war aamt voor nederknielt;
Die CL,wen , Litaftle, famenftemmen ,)
De Ilecmien aan baar thoeren leidt,
En Zonnen door de onmeedijkheid
In d'Oceaan des lichts doer zwemmen
Haar vall' war flerflijk is , to voet!
Zii zwaai den rijkftaf op 't gemoed,
En breidel' zin en denkvermogen
Dan driift en rijst en (halt en zwelt
boezem van Naar zoet geweid ,
Aan fterflijkheid en aard onttogen
Het vers op de Nietieeid moge kunflig zijn , het heeft ons
niet behaagd. Misfchien is het wel al to kunflig en daardoor
eenigzins gedrongen. Men leze flecks een paar Conplaten.
War's het wenfehen
Van ons menfchen? —
Tochtig wrenfchen,
Zelfverfl,mfen,
Krachtverteer.
Of wij loeven, of wij lenfen,
't Is een nietig fpinragtrenfen;
Dwarlen op een peilloos mein.
Neen, miin vrienden I
Wij verdienden
Naam van zienden
Noch gebiênclen:
Maar wij zim
Minden; war met is befpihden;
Slaven ; nooir het juk ontvlienden;
en koningsfchijn.
Order
Regels , als de volgende, zou men niet van BILDERDIJI
verwachten:
„ Rampzaalge! een machtig God we6rflreeft uw t'huissvaart vaart."
„ Nietig molm, en oda niet meer."
,, Neat,
($) De tranen op de wane to dein brsifts is toch Wat Ants
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„ Neen , DELIGD is RECHTHEID (en onkreukbaar,, onverbuigbaar)
VAN WIL; Geen ijdle trek, van zelfzucht overtuigbaar."

„ De Egyptfche look- en vleeschnatpot."
Noch ook den volgenden:
,, Hem offre, wat mijn liefde u hijgend deed ontrchieten." (*)
Wij vinden in dezen bundel een link, GIBBON genaamd,
betwelk , volgens he: onderflaand jaartal, in 1760 reeds vervaardigd is. Wanneer men dit met het jaartal onder het
Gedicht , Op mijn Twce-en-vijftigflen Ve rjaardag , verge.
lijkt, fchijnt de [leer BILDERDIJK otnareeks 4 jsren oud td
zijn geweest, wen hij Gibeon maaktel Het is echter naderband befchaafd.
(*) De kieschheid verbiedt
aezen regel aan te toenen.

ons, om het onkiefche , ja ineticente vas

Verhalen , door N. KARANSIN. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Leyden, kJ P. H. Trap. 1808. In gr. B ye. 150 BA
e vertaling dezer verzierde Verhalen hebben wijvan dezelfD
de hand als die der Reizen van
te danicen; en
na een zoo uitvoerig berigt, els wij
deze laatfle meermaKARAMS1N
Van

len gegeven hebben, lijdt wel bij been onzer Lezeren eenigen
twijfei, dat ook in dit vak de pen aan lien Reiziger uitnemend
wel is toevertrouwd. Dicbterlijke teekening en warm gevoel
Eat men in deze opletlen niet miskennen , en zij geven een
bevallig en aangenaam onderhoud. Zij werden eerst in het
Hoogduitsch en nu ook in het Hollandsch overgebrart; en
buitenlandfche journnler graven nan dezelve den welverdievden
lof. In deze weinige bladen ontva p gcn wij vier onderfcheidene
kleine Romans, of, zoo dit woord noodzakelijk grootere bockdeelen beteekenen moet , althans voor dezelve overvloedige
bouwiloffe. Vier Romans zeggen wij; dan het laatfle Verhaal
is, hopen wij, op eene daadzaak gegrond;deze zes bladzijden
teekenen regt edele weldadigheid. In de overige heeft de
liefde de hoofdrol. a) NATALIA, een belangriik verhaal;
uitnemend beviel ons de teekening der lieve natuur, en het
ontliaan van den onfehuldigen iiaastogt. Liefde en onfchuld,
fchaking, fchitterende heldhartige mood, en eindelijk vergiffinis en geluk. a) Wij twijfelen, of wij dit dichterlijk °pilel als tegen jeugdige vrouweiijke ligczinnigheid gerigt, of als eene lofrede op het fijne vrouwelijke gevoel, en
ale (wij hopen niet zeldzame) vrouwelijke deugd ea verhevent-
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venheid van ziel, ook bij al bet vouri:oinen van ligtzinnigheld, en eene y our het minst dubbeIzinnige ievenswijze ,
moeten aanmerken. Hoe het zij , het Clot mania alles goed, en
de bekoorlijke Julia verdient onze aching. — DE ONGE•
LuitittoE LISETTE. Dit verhaal teekent ons de eenvoudige bedrogene onfchuld, en is menschkundig en aandoenlijk.. 4)
FLORIS siuN is de edele weldadige man.
Met de overbrenging van deze Verhalen is aan het lezend
publiek dienst gefchied; men zal ze gaarne bij 's mans Reizen voegen.

Nieuwe Romans van WIELAND LAFONTAINE SCHILLING en anderen. rlde Deel.
Ook onder den Titel:

Spaanfche Novellen , door C. A. FISCHER. Het Signalement,
door L. T. HUBER. Uit het Hoogduitsch vertaald. Antler.
dam, bij L. A. C. Hesfe. 18od. In 8vo. 232 .131.
Wier minder dan 15 'Auks onderfcheidene Verhalen , alien
getrokken nit zoo vele oorfpronkelijke, naar bet fchijnt
langwijlige , Spaanfche Verhalen, beflaan de eerfle 129 bladzijden van dit boekdeeltje. Wij geven het den Verzamelaar
toe, in derzelver ouden vorm , met volzinnen van geheele bladzijden, zouden zij niet behagen; want zelfs nu, hoe kort
zij ook mogen zijn, zijn zij in ons oog van weinig waarde,
en wij geven ze, met hem, vooral geenen hoogeren titel ,
dan ligte daar henen zwevende blaadjes, vlugtige kinderen van

linen dog, en niet be/lemd voor eene langere onfierfelijkheid.
Zij zijn , zoo als hij zich uitdrukt , onder zijne hand
leesbaar geworden , en wij zeggen : evenwel vooral niet weer
dan leesbaar ; het zijn , om zoo to fpreken , geraamten,
fchraal en dor over het geheel ; zij boezemen doorgaans
maar weinig belang in. Kort,tm wij vonden , in deze 15 ftuks
Gefchiedenisfen , voor verfiand en hart maar weinig voedfel. Daar de bezitters van het werk intusfchen ook dit
zesde Deel bij de vorige en volgende zullen dienen to plantfen, (ten zij zij Hever den algemeenen titel willen wegfnijden , en nu en dan het een en ander nit deze verzameling, als
der plants onwaardig, uitmonfteren ,) zoo geeft het ons gemegen, dat men ter bladvulling, opdat dit Deel in grootte
an de overige zou evenredig zijn , er een paar Verhalen,
van eene andere foort, heeft bijgevoegd: Het Signalement,
en De lifinnaar ; welke beide eerie meerdere waarde bebben ,
ea
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en het eerfle vooral voor ons eene aangename verraifing
was, en waarlijk eene voldoening voor de onvruchtbare en
dikwijls vervelende lezing der vroegere Spaanfche Novellen;
terwiji het , naar ons oordeel , deszelfs opiteller eer aandoer , ten aanzien van zijnen fmaak en de kennnis van het
menfchelijk hart , en voorzeker met deelneming gelezen
wordt.
WILLEM en NAATJE, of de Liefde door den Godsdienst geheiligd:
Eene proeve van Volkspohij , ter bevorderirg van goeden
Stnaat, Codyrucht, Deugd en fluisfrlijk Gehl& , ander ale
Standen. Door E. H. L. ifinflerdam, kJ. G. Rohioif. 1809.
In 8vo. 72 Bl.

NV

ij zijn het met den H. L. volkomen eens, dat de Dicht-

kunst, naar hare:: card, den besten invlocd op het Volk
kan en behoort te oefenen: Wij erkennen even gaarne, dat
zijne fchets van kuifche Liefde, in eenige doorloopende Gedichtjes, wel jets heeft van dat eenvoudige en hartstogtelijke, welk met voordeel kan werken op her hart. Maar hii houde het ons ten goede; zijn Willem is een Landman , en Naatje
g ene Boerin. Zijne fchets is dus voor eenen waardigen
en niet voor alle fianden. Waarom zuiks niet duidelijk op
den titel aangewezen?Voor den Boerenitand is zijne poezij —
been , ook dit is tier zoo juist; want zij is wat al te plat , zonder
eenige vinding, — zeer gepast. Gezoeht echter is de koop
van een kanarievogel , zoo als dezelve bier fiaat, daar zulks
veel voegzamer met den aankoop van een ander fink huisraad
ter verfieringe had kunnen verwisfeld worden: of de Dichter,,
kis zoodanige, had van zijn onderwerp partij moeten trekken,
om de gehechtheid eener moeder aan hoar kroost en de vrolijke opvoeding te fchil deren, waarvan de Schepper, door de
geheele natuur van het zingende, Koor, het hoorbaar en aanfchouwelijk beeld ten toon fpreidt. Wii verheugen ons echter
dat de 48 jarige H. L. nor, zoo eenvoudig rein en fchoon gevoelt
en nootligen hem tot volmaaktere proeven in dit kunstvak.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Drietal Redevoeringen , uitgefproken ter gelegenheid van
Leidens Ramp; Hollands Watersnood, en bij het eindigen der ichttiende Eeuwe; door JAN BROUWER Leeraar
der DOopsgezinden en Lid van het Zeeuvsch Genootfchap
der Wetenfchappen. l'e Leeuwarden , bij D. van der
Sluis. 1809. 74 El. Uitgegeven ten Voordeele der
Ongelukkigen wegens de jongfle Ovekilroomingen,

G elijk

elk voortbreng(el van den menfchelijken geest
zijne eigene, bepaalde kenteekenen heeft ; zoo moet
ook de Leerrede, in onderwerp zoo wel , alS in vorm en
haar geheel eigen karakter dragen. Het onderwerp
moet zuiver godsdierillig, of, wat bij ons hetzeIfde is ,
Christelijk zijn; dat is, het moet in zoodanige waarheden
beilaan , Welke alien tot het godsdienftige en zedelijke
betrekking hebben , en den mensch tot 4,-oede neigingen,
tot edelaardige gezindlieden , tot onwrikbare beiluiten ea
waardige bedrijven aanfporen , afgeleid uit zulke begin,
felen en aangedrongen met zinc beweegredenen, als
het Evangelic
'
, naar eene gezonde uitlegkunde, aan de
hand geeft. De vorm moet klaar en zoo eenvoudig
zijn, als het onderwerp gedoogt. De fiiji moct.deze kl garherd door natuurlijke losheid en geleidelijke opvolging
van gedachten en woorden behoorlijk doen uitkorgena
Verheffing en verflerking van onzen inwendigen merisch
godsdienftige Ilichting ziet daar de wine, groote (trekking van elke Leerrede. Deze ,meer aangeduide ,dan onto
wikkelde kenteekenen, zijn, onzes oordeels , zoo naauk*
verbonden met het wezen van elke Leerrede , dat zij
door niets van dezelve kunnen en raogen gefcheiden wora
den. Geene bijzondere gelegenheden zelfs, bij welke de
Leeraar den Kanfel moet beklimmen , kunnen of mogen
eenige inbreuk maken op dit bepaalde Karakter der Leerrode, en indien zij hetzelve in eenig gedeelte verloochenti
dan draagt zij harem naärn to onregt i en is een
tig, wanfchapen wezen. Wel is waar,2 bet is niaeitea,
Y
lint
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lijk , om in eene Leerrede, bij eene bijzondere gelegenheid gehonden , dit haar karakter zuiver te bewaren;
maar dit moet ons , bij de beoordeeling van dezelve , niet
vervoeren tot eene, naar ons inzien , bier allezins ongeoorloofde toegeeflijkheid. Ook kan dit eene karakter
verfchillend gewijzigd worden , gelijk voorbeelden leeren ; maar de grondtrekken moeten dezelfde blijven. De
gewijde welfprekendheid kan een verfchillend karakter aannemen , naar het bijzonder eigene des Redenaars , en bier alleen geldt het bekende: Vario 'oda Lege fit. Bij eenen CLARKE openbaart zij zich in een duidelijk en bijna wiskundig betoog , bij eenen TILLOTSON
in eene natuurlijke leiding der gedachten , bij eenen
BOURDALOUE in eene overweldigende kracht , bij eenen
nLAIII in eenen edelen zwier en krachtige bevalligheid
bij eenen HULSHOFF en VAN DER ROEST in eenen zachten, gemoedelijk -godsdienftigen ernst , bij eenen REINHARD in eenen bondigen , fierlijken redeneertrant; maar
alien hebben dezelfde groote (trekking , bewaren hetzelfde algemeene karakter, en hebben dus ook nagenoeg
dezelfde uitwerking.
Naar dezen , onzes achtens , hier eeniglijk geldenden
inaatfiaf rekenen wij ons ook verpligt, het voor ons lig..
gend drietal Leerredenen van den Eerw. nROUWER te
beoordeelen; en dit zoo veel te daar de Schrijver
met roem bekend ftaat, als een man van meer dan gewone
fchranderheid en geleerdheid, waarvan zijne veelvuldige , met goud en zilver bekroonde , Prijsverhandelingen
de uitnemendfte bewijzen opleveren. In de hoop, dat
deze man, die zijne vermogens aan zoo vele onderfcheidene onderwerpen zoo gelukkig heeft beproefd, ons in
deze Leerredenen even zulke fchoone proeven van zijne
bekwaamheid als Kanfelredenaar zou geven, namen wij
dezelve in de hand — doch wij werden, na de doorlezing , op nieuw in onze meening bevestigd, dat het ftellen van Leerredenen een geheel eigen werk is, waarin
de fchranderfie en geleerdite zelfs niet altijd gelukkig
De Eerw. Schrijver vermeldt in het Voorberigt kortelijk de redenen, welke hem tot de uitgave dezer Leerredenen hebben aangefpoord , beftaande in bet voorbeeld
van velen zijner Ambtgenooten, in de goedkeuring eener
talrijke Vergadering, en in den welmeenenden wenk van

toegenegen Vrieudeu. Maio loefcheideu hut bij zich
uit
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uifi over de waarde en de uitwerking van zijnen arbeid ,

betuigende, voor zichzelven niets meer te wenfchen,
dat de aftrek van dit boekdee/tje eene hoe geringe
dan
bijdrage mogt aanbrengen , laat het zijn ter leniging0. van
57 bet onheil, dat een enkel ntjver en deerniswaardighuis„ gezin bejegende." „ Wordt maar dit doel bereikt"
tldus vervolgt zijn Eerw.
„ dan — getrooste ik
mij de fcherpfte beoordeeling , die eene ligtzinnige
51
„ wereld , in weelde en brooddronkenheid verdiept ,
„ tegen dit mijn Kanfelwerk zou mogen uitfpreken, en
5 , bliff ik geenen geringen prijs ftellen op de goedheid
„ mijner oogmerken.'
zijn het met den waardigen Schrijver volmaakt wanneer hij bier eeniglijk
fpreekt van zijne bedoelingen, en prijzen het ten hoogfle ,
om aan bet bewustzijn van derzelver deugdelijkheid
vast te houden , weerwil van alle boosaardige aanvallen ; maar bedoelt hij bier tevens den uitwendigen vorm
van zijn werk, dan moeten wij van hem verfchillen , en
vinden zijne uitdrukkingen wat al te hard, ja beleedigend
voor vele weldenkenden , die , met alle achting voor
zijne oogmerkett , echter niet hoog mogten loopen met
zijn werk. Nog betuigt hij in dit Voorberigt, de moeite uitnemend vergolden te zullen rckenen, door hem en
eenen zijner Vrienden aan de uitgave deter Leerredeneu
be/teed, indien zij eenigzins „ bet buitenfporig voor/2 oordeel zijner Landgenooten tegen het lezen van Predikatien helpers ontzennwen." Offehoon wij van ganfcher harte toeltemmen, dat het zeer te wenfchen ware,
dat erntlige,flichtelijke boeken,en ook gocde Leerredenen,
bij velen onder ons de pleats vervingen van geestelooze
en fchadelijke efchriften; zoo kunnen wij echter niet
zien, dat er juist thans onder onze Landgenooten in 't
algemeen zulk een buitenfporig vooroordeel heerscht tegen het lezen van Leerredenen. in hoe vele huisgezinnen toch woont nog een erntlige, godsdienflige geest !
In hoe velen zijn de Kerkclijke Redevoeringen van eenen
ZOLLIKOFER , BLAIR, HULSHOFF , VAN DER ROUT , en
anderen, die het verdienen , huisbocken geworden! Hoewel wij ondertusfchen met den Eerw. Schrijver hartelijk
wenfchen, dat die godsdienitige !lemming, en dus ook
de fmaak voor bet lezen van Leerredenen, sneer en meer
mogt warden opgewekt en aangekweekt; zoo gelooven
wij echter niet, dat zijn arbeid veel hiertoe zal bijdraY
gelito

312

J. BROUWER

gen. Onze reden voor deze meening, en this ons oordeel over de Leerredenen zelve , beftaat hierin. Zij misfen , naar ons oordeel , het opgegevene hoofdkarakter
van elke goede Leerrede. De onderwerpen , in dezelve
behandeld , zijn, ja van een' zedekundigen aard; maar
reeds bier ontbreekt het hoofdvereischte — eenheid.
Eene vermenging van ongelijkfoortige dingen ontfiert het
geheel ; de aandacht wordt van het dune , groote onderwerp afgetrokken door bijkomende denkbeelden; zoodat
het hoofdoogtnerk Diet behoorlijk uitkomt , en de uitwerking belemmerd worth. De vorm is niets minder,
dan natuurlijk. Men mist bier die in de natuur van den
gekozen tekst gegronde noodzakelijkheid van verdeeling,
die bepaalde, duidelijke ichifting der deelen , die overal
zigtbare, doorloopende /trekking tot den groot doe/ -•-e
het zekere kenmerk eerier goede Leerrede. De ftijl, hoe
krachtig en gefpierd ,ja hoe zeer zweemende naar de zinrijkheid onzer oude Schrijvers, komt ons echter voor
Leerredenen ongefchikt voor, als belemmerende , door
lange volzinnen , door vele tusfchenvoegingen , door
fchijnbare gezochtheid en onnatuurlijke wendingen , de
zoo noodzakelijke eenvondigheid. Ook moet den Lezer
het aanmerkelijk verfchil van flip in de onderfcheidene
Leerredenen in 't oog loopen, vooral bij eene vergelijking van de eerfte met de laatfte.
De beide eerfte Leerredenen over Leydens Ramp en
Hollands Waternood hebben ten onderwerpe de aanprijzing van Christelilke mededeelzaambeid. De eerfle heeft
tot tekst Matth. VI: 3, 4. en bevat drie afdeelingen
waarvan de eerJle eene fchets van Leydens droevig lot
behelst, met inlasfchingen nit het overfchoone ftuk van
den Magiftraat dier (tad aan de Ingezetenen van fret Koningrijk Holland; de tweede eene opwekking tot dankbare
erkentenis voor'de bevrijding van dit onheil , en tot aanbidding van ;, de wegen der hemelfche wilsheid , die
„ dikwerf duister en beneveld, nogtans de tjdelheid en
losheid van tijdelijk geluk en goed zoo fprekend leera3/
„ ren, dat ook de ondeugd door dien fterken glans van
„ waarheid verbaasd en getroffen wordt , de deugd
daarin den (de) leidftar ziet, die hare dankbaarheid
,3
„ voor beter lot den regten weg tot nederig hulpbetoon
„ aanwijst." Deze beide afdeelingem /ban in geen verband hoegenaamd met den tekst; alleen in de kat* wordt
yank
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denzelven gebruik gemaakt , Ter aanprijzing van krachtig liefdebetoon, uit zuiver Christelijke beginfelen afvan

De made, op den laatst gevierden Dank- en Bededag
gehouden , heat ten opfchrifte : Ter rigting van het
Volksgedrag hi) zwaren druk der tijden. In een buitengewoon lang voorwerk, 't weak den naam van inlei.
ding niet wel kan deagen, herinnert de Leeraar aan zijne toehoorders den druk der tijden door een uittrekfel
uit het hooge hevelfchrift your dien piegtigen dag ,
fchetst het akeiige der overitrooming met korte, krachtige trekken , en met iniasfching van ecnige dichtregelen
uit POOT ,en klimt alzoo op ter aanbeveling van krachtige
deelneming in hat lot van zoo vele ongelukkige Landgenooten. Hierop volgt Gene aanhaling van een gezegde
van Paulus, e. Cor. IV: 8, 9, naar welks inhond de
Schrijver de volgende drie vermaningen hier bijvoegt
te weten eene waarfchuwing, „ om in ildelzinnigb e op di
ligtzin$ 5 held, losbendigheid en zedeloosheid,
2! nigheid van begrip en verfinading van den Gods.
„ dienst uitioopen ,of die , hij het daar zijn van den (de)
„ ramp , walligt tot wanhoop en murmurering henen
leiden , geenen averegtlishen en kranken troost te zoe„ ken ; ” eene vermaning tegen moedeloosheid bij de
rampen van ons Land , „ daar het ons nog, door 's He• mels gcedheid , niet aan alle kracht en middelen
oin jammerende Landgenooten ter hulpe toe te
eene opwekking tot liefdebetoon „ jef
• nellen
,"
gens het heer van beklagenswaardige Landgenooten,
, that door eigene fchuld, niet om hunne zonden,
), erger , clan de onze, of die van het overige, gelukki.
,' ger deel des Volks; maar door het lot eener reeve,5 lige inwoning in die geteisterde oorden en naakt zijn ,
,5 en hongeren , en deerlijk onze meewarigheid aan11 fehrei .!; en." Deze Leerrede bezit, in onze oogen, de
minfte waarde van alien • daar de algemeene aanmerkin.
gen, vooral over eenheid
' van onderwerp, op deze/ve
het meest toepasfelijk zijn.
De laatile, uitgefproken bij het eindigen der Achttiende Eenwe heeft tot tekst Pred. I: 4 , en bevat , na
eene gepaste inleiding en fraaije tekstverklaring, , de ontwikkeiing der vijf volgende bijzonderheden : O.) De
zekerheid des 136.-els., door de verloopen eenw nangekondi git. n9 .) Da wisfelvailigheid van het aardfche
Y
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nit de gefchiedenis en de gruwelen der vorige eeuw aangetoond. 3 0.) Het goede der vorige dagen, en de betere roem , door vele edelen van ons geflacht behaald.
40 .) Opwekking tot dankbaarheid voor het goede, ons
in het verloopen tijdvak te beurt gevallen, en nog dagelijks ons,deel. 5'.) Aanfporing ter behartiging onzer
eeuwige belangen. Deze Leerrede bevat vele fchoone
aanmerkingen over de vorige eeuw, alien vereerende getuigenisfen van 's mans belezenheid en doorzigt , dock
ten deele minder gefchikt voor eene Leerrede. Ook bier
moeten wij wederom de aanmerking maken , dat de tekst,
offchoon op eenige plaatfen met het onderwerp eenigzins
verbonden , echter over 't algemeen weinig invloed op
de behandeling van hetzelve heeft.
Het heeft den Schrijver goedgedacht , om bij de twee
eerfte Leerredenen de Nagebeden te voegen. Deze gedachte fchijnt ons niet zeer gelukkig, als ademende dezelve meer den toon des verhaals , dan dien der kinderlijke aanbidding. Voorts is het boekdeeltje verrijkt met
een aantal aanmerkingen, betrekkelijk tot de Gefchiede.
nis , tot den that van ons Vaderland , tot de Wijsbe.*
geerte en Zedekunde. Velen zijn zeer belangrijk , en
behelzen gewenschte herinneringen uit de Gefchiedenis
en nuttige ophelderingen nit de Zede- en Uitlegkunde ;
anderen fchijnen ons ten eenemale overtollig , gelijk
b. v. de gispende aanhaling van eenige fchadelijke dichtregelen des Konings van Pruisfen , FREDE•
tux II, over het menfchelijk leven. (hi. 49) Over de
belangrijkheid der aanmerkingen betrekkelijk tot den
Itaat der Vriefche Zeedijken kunnen wij ons niet uitla.
ten ; maar vreezen zeer , dat zij langs dezen weg be,
zwaarlijk nn den regten man komen. Ondertusfehen
hebben wij ook die aanmerkingen, als zoodanig , met
genoegen gelezen , en twijfelen niet , of een ieder zal
met ons de omvattende kunde en het juist doorzige
van den Schrijver hoogachten , en in hem eenen man
vereeren, die ware, grondige geleerdheid op prijs Mit
en zelf bezit.

Leer-

M. J. VAN NIMWEGEN, LEETtItEDE,
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Leerrede over Ps. LXXXI: 14 17 , ter nabgtrachting op
den laatstleden Dank- en Biddag , door M. J. VAN NMWEGEN Predikant op het Eiland Rozenburg en Blankesburg. Uitgegeven, geheel ten voordeele der Nood.
lijdenden door de jongjle Overfiroomingen. Te Rotterdam , bij N. Cornel. 1809. In gr. 8vo. 56 Bl.
e Eerw. VAN NIMWEGEN, in aanmerking nemende,
hoe jammer het is, „ dat het zoo gewigtig Bede„ dagswerk bij velen zoo ras vergeten words, vond
geraden, bij wijze van nabetrachting , deze Leerrede
op te fiellen en uit te fpreken , en voorts in het licht te
geven tot ftichting zijner medemenfchen , en om iets bij
te dragen tot onderfleuning van zijne ongelukkige Landgenooten. De Heer VAN NIMWEGEN, hoezeer wat al
te wijdloopig , vertoont zich hier als een frichtelijk
Leeraar , wiens flijl wel aan den eenen /um, gekunfteld, zwierig noch hoogdravende is, doch , aan
de andere zijde , even verre af is van die laagheid en
platheid , over welke wij in menig Kanfel-opftel onze
verontwaardiging hebben te kennen gegeven. Wij hebben het genoegen niet , den Eerw. VAN NIMWEGEN in
perfoon te kennen ; bij gisfing dunkt hij ons , van we•
ge zijnen bedaarden ernst iemand te zijn , in jaren
reeds eenigzins gevorderd; iemand, die met wijlen den
waardigen Utrechtfchen Leeraar , VAN }tINLOPEN, eenige overeenkomst heal. Ernftig wel is de Heer vArr rumWEGEN in het beitraffen van de heerfchende gebreken,
(loch is er verre af, om, met vein, alle de inwoners
des Lands , gelijk men het noemt , over idnen kam te
fcheren ; erkennnde dat er nog iet goeds in den Lands
is overgebleven in edele Menfchenvrienden , wier liefde
tot weidadigheid in deze dagen zoo zigtbaar wordt bewezen , op welken God nog guntlig nederziet. Geens•
zins twijfelen wij , indien des Eerw. Leeraars anderer zal door
fcheidene randgevingen gevolgd worden ,
elezelve jet goeds geiticht wordea.

D
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Ridclags-Leerrede, op bevel van zijne Illajefleit , den Inning von Holland, bij gelegenheid van den eroote4 Waterv/o,ed, in den fare 1809 , gehouden, door JAKOBUS
ALBERTUS VAN WAENEN, Predikant te Woerden. Te
Utrecht, bij van Padd'enburg en Zoon. t8o9. Uitgegeven ten ioordeele van onze , door den Watervloed ongelukkige, Landgenooten. In gr. 8vo. 40 131.

A an het hoofd dezer Leerrede leest men de woorden ,
JEREM. Na eene uitbreidende ver',daring Van die woorden, treedt de Leeraar ter zake ,
waarin hij de overtredingen van de inwoners onzes V,a,derlands voor Melt — derzelver onbetamelijkheid tracht
tan te wijzen — van 's Heeren grimmigen toorn , zoo
die ons reeds gevoelig treft, als die ons verder dreigt,
oat eindelijk den veiligen weg , ter ont,
gewaagt
Indien luide
*lief:ling van dien morn , aan te wijzen.
jammerklagten over de verdorvenheid der tijden, hard
beer den hekel halen van de toehoorders , zonder
tjerfcbeid of. witzondering , om hunne goddeloosheitt
en volftrekte verfmading van alie goddelijke en menfche3ijke wetten, en wat men zich al verder overdrevens,
Van dien, Gard kan verbeelden: indien dit alle y eene ver,
risebte eerier goede Leerrede zij, immers naar het oor,
Ike' der Woerdenaars , (in welke. Itad men, naar 's Leergatrs inalfche uitfpraak „ eene menigte van gruwelen
te zaMen voegt ,") dan doet het ons Diet vreemd, clat
vein derzelven , die VAN WAENEN ' S voordragt met flich.sing gehpord 'hadden , bij den Prediker oui het does.
iiiukiten van dezelve aanhielden.
Met
, die deugd en godsvrucht op prijs fchat,
to , dyet bet ons harteliik leed , dat zeer vdlen in den
:$ancle , involgen van dwaze en fchadelijke begeertijkheden, humeri verhevenen aanleg uit het oog ver,
liezen , an bun waar getu p verbeuzelen. Maar gaat de
regenwoordige cow de vroegere tijden in zedebedorvenkeid te boven? Zijn clan de bewoners dezer landen ZOR
door en door en geheelenal bedorven, dat er volftrekt
T;eene deugdzamen, zoo verre de menfchelijkheid reikt,
ender ons worden gevonden ? Do. VAN WAENEN fchijnt
van die gedachten te zijn, daar zijn Eerw. het bederf als
tot die hoogte geklommen befchouwd , dat hoererij en
over••••
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overfpel onder de welleveadheden dezer bedorvene eeuwe
geteld worden; dat ons Land is als Rijk, ver.
void met afgoden , en doze naar het getal onzer fteden
zijn vermenigvuldigd ; dat er zijn, „ die hunne zon.
den vrij nit fpreken , met die van het affchuwelijk
.05
Sodom
, en hunne oTuwelen bedrijven voor het oog
31
b
van God en menrchen
ja op de firaten van ons
de
godsdientlige
bijeenkomtten niet vrij
zalem;"dat
,
59
zijn van afgoderij , omdat er zijn, die voor 's
,1 ren aangezigt komen om eigen eer te zoeken,
eigen geregtigbeid op te bouwen , of om dien , die
55
,/ fpreekt, te beoordeelen, te verachten, te befchim5? pen, te berpotten; ” dat „ alien, van den Koning
tot den houthakker, van den Priester tot den tem.
91
pelwachter , fchuldig than aan afgoderii.” . . . .
12
Maar bet affchrijven van zulke en foortgelijke , der
- enschheid in 't algemeen, en onzer Natie in 't bij114
zonder onteerende magtfpreuken , in de zoogenaamde
tale Kanaans , doet ons gevoelig hart fmarte aan ; niet,
wij herzeggen het , oraciat wij de ondeugden , die ook onder
ons gepleegd warden, zouden willen vergoelijken; maar
omdat wij reden meenen re hebben, op eene niet opper.
vlakkige kennis van onzeNatie gegrond, om dezelve niet
als zoodanig een zamenraapfel van goddelooze en van
alle eer en deugd ontaarde boosdoeners te befchouwen,
hoedanig dezelve, indien VAN WAENEN 'S teekening in
die Natie haar echt origineel vond zoude uitmaken.
Maar misfchien bevindt de Iroerdenfete Leeraar zich in
het zelfde geval , a's weleer zeker Hervormd Predikant
eiders , ten platten lande , die , van een' zijner vrienden,
op eene andere plaats woonachtig, van tijd tot tijd bezocht en gehoord wardende , gevraagd zijnde, waarom
hij toch over de ondeugd en goddeloosheid zoo hevig
uitvoer , tot antwoord gar , dat zijne toehoorders
zoo ivilden hebben. VAN WAENEN rchijnt het er bier op
genet te hebben, om al het kwade van de Natie ten breed.
ile uit te meter, en bet goede , welk hij er van wist,
re verzwijgen. Immers konden zijn Eerw, niet onbe!rend zijn de ruime bijdragen , ter voorzieninge in den
rood der bewoners van de overftroomde landen, uit alle
oorden des Vaderlands, op vele plaatfen nit den bekrompenen voorraad van eigen bezittingen , zoo goedhartig
als rijkelijk geleyerd. Met eene algemeene ongodsdienfligheid , waarwede de landzaten zonder uitzondering
Xr 5
doca-
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door den Prediker betigt worden, laat zich deze Christelijke weIdadigheid , als dikmaals heimelijk geoefend,
niet overeenbrengen.
En wat is Om Do. VAN WAENEN nog eens to hoo•
y en) het tastbaar gevolg van alle de gefchetfte gruwe,
len? „ Dat Gods worn zwaar rust op ons , op de beesten,
ep het geboomte des velds en de vrucht des aardrijks , blijka
baar in .den geduchten Watersnood. Zoo wij dan Been vast
verbond maken met den eenigen waren God , door onze
geliefciftd Dagons te doen va/len voor de Arke des Heeren; zoo ook de Ouders hunne 'Kinderen niet weder aan
den otrieeenigen God , in plaatfe van aan den driehoofdigen Afgod der Wergild, toewijdert , dan zal de Heer
den kandelaar des Evangelies overbrengen tot een ander
Volk ; fchadelijke ketterijen zullen onzen Godsdienst
bederven; onze Leeraars zullen, als met arendsvleuge.
len, van ons . wegvIiegen , en wij in -eene meer dan
Egyptifche duisternis omdblen ; terwijl de Heer zelf
ons verlaten , en tot ons zeggen zal: 1k zal u niet
meer weiden; wat flerft , dat flerve en wat afgefne.
den is, dat zij afgefneden! en de overgeblevene vertlinde de een des anderen vleesch ! En verfchijnen wij clan
voor het Goddelijk gerigte, dan zal Hi' nog met Wantmenden vure wrake over ons doer! de Heer zal dan lagchen in ons verderf, en fpotten, ivanneer onze vreeze
Itomt. — Is du Weir/ands Volk' zoo gel ijl: Aar, •uda,
wen het op den rand van zijnen ondergang gekomen
was, wel dan, dat order ons bidde , al wat bidden
kan / Elk huis. zit' een Pniel, daar men woritelt en
overwtht.! "
Ms.ar al .genoeg ,, te veel reeds , voor elk gevoe/ig , ede/denlc.end Cbristelijk getnoed .1 Met nmeite kunnen wij ons
overreden , dat .eenLeeraar van den liefderijken Godsdienst
van JEzus ter goeder trouwe zulk eene teal kan voeren.
Overigens moeten wij Db. vAs WAENEN het regt
doen, van eene welverfneden pen te voeren , berekend
oat het hart te Ireffen en. tot werkzame milddadigheid op
te winden. Wat kon, bij eene ruimere, meer verlichte
denkwilze , zulk een welfprekend Prediker al goeda
Ilichten Men hoore fiechts een gedeelte der fchetfe van
bet deerlijk ongeval. „ Vreesfelijke ijsdammen in onze
„ rivieren flopten den doortogt des waters, en ftonden
als koperen muren, — Nu rezen de wateren buiten
hum oevers.
De harde en knodzig gevormde
95
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,, ijechotfen, medegevoerd , en door wind en baren
9 , voortgeftuwd , liepen form op de fidderende dij.
ken — rammeiden die, dat ze beefden — herhaalden
den aanval -- en — maakten bres zij wankelden
15
bezweken !
Daar holde het water ten lande in,
door de gennakte bresfen , en rukte alles omverre!
39
95 De Heer der heerfcharen -- de God der wateren
trok vooruit , en zijue waterbenden volgden Hem ! Zij
39 verfpreidden aan alle kanten jammer en ellende.
littizen en fchuren werden omver geworpen —weggef
• poeld
! Menfchen —duizenclen menfchen =jammerlijk
in den vloed gefmoord , of onder de puinhoopen verpletterd! Eene groote menigte der runderen, der
„ fchapen en der paarden— verdronken in de wateren!"
En verder : „ Verbeelden wij ons den angst, den
,9 fchrik , de verwarring , de radeloosheid , de wan,' hoop, welke de bewoners in de landen van den war
• tersnood op dat bange tijdftip ontwaarden. Verbeelden
wij ons het noodgeklep der dorpsklokken ,
deren van het kanon, ter aankondiging van eene door,.
9, braak , — het kletterend gedruisch van het allesOverzwalpend water, --het wild gefchreeuw van de deer0, lijk ontffelde landlieden, --het om hulp kermen van
• ongelukkigen , --het verlaten van hunne woningen ,
het vlugten naar de hooge plaatfen : — verbeelden wij
9, ons dit alles in den donkeren avond, -- in den naren
^ nacht , wanneer anders het geringst gerncht van een'
naderenden ramp onze harten ten Allen tijde dadelijk
3
ontroert ,
wie onzer beeft dan niet van aandne„ ning , bij het dejiken aan zulke rampvolle geheurte• nisfen !
Ziet , zoo is de Heer op ous vertiol„ gen !" enz.
In dit tafereel , echter , verwonderde bet ons te
zcn dat de ramp was voorgevallen „ in een jaargetij„
waarin bulderende ftormwinden de lucht beroe„ ren, en vreesfelijke clanderbuyen het aardriik Jaen lave.
95 ren.” Wel, zoo als de Heer VAN w,4.zniEN , zpo wel
als weet , valt er fointilds hier. te lande in LOUNT*
maand een Onweder; doch dit is een ongewoon verfchijnfel, en niet aan dat Jaargetijde eigen.
Wijinaakten de vorenftaande aanmerkingen en Even de
daar bijgevoegde aanbalingen,om onze Leeraars in het algemeen opmerkzaam te waken om hunne Biddagsleerre*Ienen iii clic:II gee: den onievCcheidinge in te rigten , dat
de
•"-

.••••
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de toehoorders de beftraffingen , in ftede van dezelve,
als op bun niet toepasfelijk , van zich te fchuiven ,
zich aantrekken en ter verbeteringe van hart en wandel
doen dienen,

Opwekking tot Dankbaarheid , Bode en Beterfehap, na
den Storm. en Watervloed in den web: tusfehen den 30 en
21 yanuarij ; of Leerrede over Psalm CVII: 25-31.
Uitgefproken den 5den Februarij 18o0 , door JACOBUS
VAN ALLEN, Fred. te reesfen , en opgedragen aan zijTe Deventer, IV G. Brouwer. 1809.
re
In gr. 8vo. 29 Bd.

u

nder de goede foort van Leerredenen , bij gelegenheid
van het bekende treurige en verwoestende ongeval
Uitgefproken en door den druk gemeen gemaakt , mag ook
die van den Eerw, VAN ALLEN wel gerangfchikt warden,
vcrolifindien men den korten tijd van nog geene drie dagen, binnen welken dezelve werd. vervaardigd , in aaninetking neme. Na ewe korte uitbreiding van den tekst,
en era een beknopt tafereel van den geduchten form en
Watersnood te hebben opgehangon, treedt de Leeraar
een onderzoek 'orntrent de oorzaken van de vernielende ramp. Die oorzaken verdeelt hij in natuurlijke en
azdelijke. Als de eerfte befchouwt zijn Eerw. het overtbflige van boven afkomende water, het ijs in de rivieren, den form, den flechten that der dijken , de ona.chtziramheid en werkeloosheid van fommigen , deco
fehrik'enverwarring , en eerie blinde en vurige gehechtheld van verfcheiden inwoners aan }mine bezittingen.
Maar,, ander het doen gelden van deze natuurlijke, wordt
in de zedelijke oorzaken de voornaamfte kracht gezocht,
zijncle de verdorvenheid der Natie, en deze tot die
koogte geklommen , „ dat de zonde door alle rangen
35 en ftanden haren vergiftigen adem verfpreidr, en elk ,
3, van den jongften tot den ouditen , en van den Beringft
tot den aanzienlijkften,, zijnen weg voor God
57
heeft bedorven." In deze bedorvenheid van zeden,
35
cie, evenwel, misfchien wat te algemeen en onbepaald
is nedergefteld, zoekt de Eerw. VAN ALLEN de reden
van de verfchrikkelijke ramp, zijn bewijs bouwende op
;le handelwijze welke God, zoo met geheele votken ,
als
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als met bijzondere perfonen , houdt. De bedenkingen , bier
geoppercl , vertoonen in derzelvcr opperviakkigheid blijken van de overhaasting , met welke de Leerrede is opge,
field; waarom wij, op 's Mans verzoek , het gebrekkige,
welk wij meenen daarin te vinden , wei eenigzins willen
verfchoonen. Hetgene ons, echter, ondanks die kortheid, heeft , mogen wij, tot eere van des Leeraars hart en verfland , niet onopgemerkt voorbijgaan.
Het is , dat, hoezeer zijn Eerw. in het befchikken of
toelaten van de ramp een blijk van Gods misnoegen vindr,
dezelve nogtans niet zonder wijze en weldadige oogmerken de geteisterde Itreken is overgekomen ; waaruit
volgt , dat, naar het gevoelcn van den Heer VAN ALLEN,
het ongeval niet als eene eigenlijk genoemde ftraffe , waarvoor het fommigen !louden, maar als eene vaderlijke kastijding , voor de bereiking van hcilzame bedoelingen berekend , moet befchouwd worden.

De dood van LAZARUS, aangenerkt als een aangename
en verkwikkelijke flaap. Toegepast op den dood en de zekere verwacliting van den Wel Eerwardigen , Geleerden
en Codzaligen There B. w. ALTMANN, thatst Hoagduitfche Predikant te ilmflerdam. In eene Litkrede over
Joan. XI: xI a. door C. G. s. BEGEMANN Hoogd. Fred.
der Merv. Gemeente te /1,-nflerdam. 41daar,, bij A. B.
Saakes. 1808. In gr. 8vo. 48 Bl.
ene

ouderwetfche , zeer omflagtige, doch desniette-

T7 min , met het welmeenend Joel , om een gedenktee-

ken van achting en liefde voor een verdienftelijk man op
te rigten , ordelijk vervaardigde Lijkrede , kort na 't
affterven van den Hoogduitfchen Predikant bij de Am.
flerdamiche Gereformeerde Gemeente, E. W. ALTMANN,
in 't Hoogduitsch uitgeiproken , en niet lang daarna ,
tot meer algemeen gebruik , vertaald in 't licht gegeven.
't Getal der toehoorders, voor welken de brave afgeflorvene , volgens 't berigt van den Lijkredenaar,
moest prediken , mope doorgaans klein geweest zijn ; 't
zal echter, zoo wij vertrouwen, deze Leerrede van
eenen in de Amfterdamfche Gemeente bij velen zeer ge.
achten Prediker niet ontbreken aan Lezers; welligt
ook niet aan de zulken, die, den waardigen ALTMANN
ZOO
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ZOO veel Iofs door hunnen geliefden BEGEMANN ziende
toezwaaijen, wel bij zichzelven min of meer fpijt zullen ontwaar worden , dat zij zoo weinig prijs op 's mans
dienst gefteld hebben.

Stichtelijke Overdenkingen en Gebeden. Naar het Hoogduitsch van J. C. LAVATER. Te iftnflerdat a , bij A. B.
Saakes. In gr. lame.

V

oor zulke Christenen , die altijd eenige handleiding
tot bet gebed behoeven , en ook voor anderen ,
wier godvruchtige ziel , hoe gevoelig anders , ook wel
Bens tot het regte bidden ongettemd is , heeft de welineenende LAVATER onder andere ook dezen bundel
van flichtelijke Overdenkingen en Cebeden vervaardigd; en
wij moeten aan dezelven over 't geheel den lof geven ,
dat zij ons tot zoodanig elude zeer gefchikt en bruikbaar
voorkomen. De inhoud is toepasfelijk voor onderfcheidene Christelijke bidders in verfchillende omitandighe.
den , bevat klare en krachtige uitdrukkingen van derzelver begeerten en behoeften, en openbaart allerwegen het
gevoelige en door ondervinding geoefende hart van den
godvruchtigen Opiteller. Men kent 's mans godsdienIlige denkbeelden uit menigvuldige zijner meestal ook in
't Nederduitsch vertaalde fchriften. In dit Gebedenboek
evenwel treft men niet zoo veel aan van dat overdrevene,
hem bijzonder eigene, dat de meesten kentnerkt , en wel
Bens aanItoot aan verflandige Christenen heeft gegeven.
Men vindt hier minder opeenflapeling van weinig of niets
beteekenende , of geheel ongepaste, en uit de H. Schrift
verkeerdelijk afgeleide uitdrukkingen. De taal der gewijde bladen is meestal vrij wel gevolgd, en de geheele
zegswijze prijst zich door eenvoudigheid , duidelijkheid ,
en vooral hierdoor aan, dat zij blijkbaar de taal van 't
hart uitdrukt.
Wij wenfchen , dat dit Huisboekje een groat getal
Lezers vinden , en voor zeer vele zulke Christenen, en
Christelijke Huisgezinnen , voor welken het bettemd
is, tot opwekking en bovestiging van war Godsdienstsevoel, ftrekken moge.
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Prijsverhandeling over het Miltvuur van het Rundvee, door
den Koninkii jken Pruisfifchen Kreits-Phylicus , den Comes*
arts RAUSCH, te Militisch in Silezie. flit het Hoogduitsch ,
wet bijgevoegde ilanteekeningen, door W. VAN REES ,
Med. Dock. enz. Te Arnhem , bij J. H. Moeleman, Jun.
1803. In gr. 8vo.
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verfchrikkelijk wareu de tooneelen der
Rundveepest, en onze Vaderlandfche Gefchiedenis heeft van dezelve meermalen de akeligfle voorbeelden opgeleverd. Moet het derhalve geene zaak van het
boogfte belang geoordeeld worden, op dit zoo zeer very
waarloosde gedeelte der Geneeskunde het oplettendst
oog te vestigen , en verdient alzoo de loffelijke poging
des Komngs, ter aanmoediging van de beoefening der
Vee -artfenijkunde , en ter bekoming van kundige Vee..
artfen , niet alle medewerking en den billijkften dank?.
Dubbel welkom is ons daarom ook deze fraaije Verhandeling, volkomen dienstbaar aan dat doel; en bij desIelfs Vertaler, den in ons Vaderiand met lof bekenden,
werkzamen Geneesheer VAN REES, behoeft Been oogen•
blik eenige bedenking op te rijzen aangaande bet nut,
dat hij door zijne naauwkeurige vertaling in zijn \Fader-.
land zal gefticht hebben. Daze der lezing en beftudering dubbel waardige Prijsverhandeling onderzoekt de
wijze, waarop het Miltvuur van het Ruudvee onderkend words, welk eene ziekte dit Miltvuur zij, waarnit hetzelve out& , 'en hoedanig het moet genezen worden. Overal vinden wij den man van ondervinding en
gezond oordeel , klaarheid van betoog en juistheid van
aanmerkingen, op Genees-, Ontleed-, Schei- en Namurkundige kennis gebottwd; zoo dat wij deze Verhandeling den goudcn eerprijs waarmede zij bekroond is,
wel waardig oordeelen, Gaarne deelden wij iets uit dezelve merle; dan dit zou eene wezenlijke verminking
van een goed geheel zijn. \Vij hopen en vertrouweu ,
dat onze billijke loffpraak aanleiding zal geven, dat
deze, met vele belangrijke aanteekeningen vermeerderde 2 vertaling algempen genezen worde ; niet twijfelende, of men zou, bij deze voor mensch en vee zoo ver•
fchrikkelijke plaag, wanneer zij onataan mogt , Vat
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Gefchiedenis van het Leven en de Regering van Pasts LEO
DEN TIENDEN, door WILLIAM ROSCOE. Verrijkt
met ilanmerkingen van H. P. K. HENKE, Hoogleeraar
de Godgeleerdheid aan de Univerfiteit van Helmfiiidt.
Naar het Engelsch en Hoogduitsch. Ifle Deel. Te Haarlern, bij F. Bohn. 1808. In gr. 8vo. LII en 344. Bl.

Den

Nederduitfchen Vertaler dezes Gefchiedkundigen
Boeks is, mu het Werk te doen kennen en aan te
prijzen , veel arbeids nit de hand genomen door den Hoog.
duitfchen Overzetter,, den Hoogleeraar nemtz , die het
Diet flechts vertaald , maar met eerie menigte van Armmerkingen verrijkt heft. Gemelde Helmgadtfche Hoogleeraar merkt te regt op, dat dit Werk den Titel zou mogen
slragen van : LEO DE TJENDE en zijne Tijdgenooten ; dat het
Leven van dien bijzonderen Man de grenzen of het oogmerk dezer Gefchiedenis niet bepaalde; dat dit niet anders dan het flandpunt was, door den Schrijver gekozen , en het tijdvak van het Leven van LEO DEN X,
't welk zoo vruchtbaar was in groote gebeurtenisfen , en
van nog grootere gevolgen zwanger ging , de gezigtskring
was ,dien het Werk van den Schrijver omvatte , en welken hij, nit dit flandpunt, naar alle zijden wensehte te
overzien , 'voornamelijk echter in de nabijgelegene en
eenige meer verwijderde ftreken ; dat op deze wijze de
Levensbefchrijving van eenen bijzonderen Man eerie Gefchiedenis werd van zijne Eeuw , van den toefland en de
veranderingen in de toenmalige Staten en Regeringen ,
van den Godsdienst, van de gelleldheid der Kerke, van
de openbare Zeden , de Wetenfchappen en Kunften , en
van vele verdienftelijke Mannen , die op dit alles eenigen
invloed hadden , of in eenig ander opzigt verdienden vermeld te worden.
Dit alles breeder ontwikkeld hebbende , fpreekt de
Hoogleeraar van zijne Aanteekeningen, bij dit Werk
gevoegd. Met dezelve was zijn verklaard ooginerk
geenszins , om zich boven eenen zoo vlijtigen en fchranderen Gefchiedfchrijver, als de Heer ROSCOE, te verheffen. Die Aanmerkingen hebben , voor het grootfte gedeelte , betrekking tot kleine omitandigheden , door den
Schrijver veronachtzaamd, of zijner opmerkzaamheid
ontkiipt, Echter had aoscox ook van cenige, voor
de
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tie Gefchiedenis van die tijden belangrijke, Schrilvees
geene melding gemaakt, van andere niet de volledigtte
en naaawkeurigIte uitgaven te baat genomen , en ook
geen gebruik gemaakt van hetgene voornamelijk door
Duitfche Geleerden geleverd was , ter opheldering van
vele ltaatkundige, kerkelijke en letterkundige gebeurtenis.
fen. Dit gebrek heeft hij niet zoo zeer willen verbel.
pen, maar enkel de hoofdzaak , waarop het aankwam ,
en de fchriften , waarin meerdere opheldering te vinden
was, willen aanflippen. De gevoelens van den Schrij•
ver kon hij mede niet in alles voor de zijne aannemen ,
en meende zijne twijfelingen den onderzoeklievenden
Lezer ter beflisfing te moeten voorleggen. Hij heeft
echter zorgvuidig vermeden om het Bock met Aanteekeningen te overladen, of den zarnenhang te dikwijls of
te lang of to breken.
Mogt de Nederdoitfche Vertaler zich op den HoogyluitfehenOverzetter beroepen , laatstgerne/de verzendt , om nader onderrigt , tot de Voorrede des oorfpronkelijken
Schrijvers , die zeer breed is. Wij moeten er cenig
verflag van geven. RoscoE merkt op , dat de aandacht
van het algemeen , gedurende bijna driehonderd jaren,
reeds gevestigd was op de EellW van LEO DEN X , en dat
er echter, tot heden toe, geene Gefchiedenis van dit
Tijdperk voorhanden is, welke eenigzins met de grootheid en verfcheidenheid van bet ondcrwerp overeen.
ftemt. De redenen daarvan opgegeven hebbende, very
meldt hij, hoe eene door hem uitgegerene Levensge.
fchiedenis van LAURENS DE INIEDICIS , Vader van LEO DEN
X, hem op den weg bragt , om ook die van den Zoon
te boek te ftellen. Door Vrienden en 13egunfligers aangefpoord, ondernam en volbragt hij dezcive.
Het kon zich voor den Heere noscan bij zijnen arbeid
niet verbergen , dat bij [neer,, dan eens Levensbefchrijvers bepaalde taak is, daargelteld , en cen Tildperk be.
fel:revert had , rijk in belangvolle gebeurtenisfen ,
waarin zoo vele groote Manner] nitblonken. Zeer wel
moist hij, dat lommige Geleerden van grooten naam de
nuttigheid van eene zoodanige zarnenvoeging der 4/ge.
tneene Gefchiedenis met eene bijzondere .Levensbefthrijring
hebben in twijfel getrokken. Gaarne 1temt hij toe , dat
het gebied van den Algemeenen Gefehiedfchrijver van
dat eens Levensbefchrijvers door eene vastbepaa.lde
grensfcheiding is afgezonderd dan , daar baiden zich
PR^
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onledig houden met dezelfde voorwerpen, zoo kan bet
niet misfen , of zij moeten nu en dan elkanders gebied
overfchreden. Hierop tracht hij de door hem genomene
vrijheid te verdedigen ; hij erkent , dat dezelve voor
misbruik blootftaat, doch, merkt op , „ dat, %yammer
,1 het gebruik van dezelve den Lezer zoo wel rut als
„ vermaak verzekert, de kritiek te ftreng zijn zon, die
„ bier tegen nog iets zou willen inbrengen." Ondanks deze verdediging dier fchrijfwijze , Mgt heveene
ontegenzeggelijke waarheid, dat ook hierin swat moet
cehouden worden ; en is het ons niet alleen, niaar anderen, die dit Werk gelezen hadden , voorgekomen , dat de
Schrijver die maat overtreden hebbe, door de Hoofdpera
fonaadje, eenen zeer langen tijd, Hit het oog te verliezen , zoo dat de Lezer, als 't ware, den Man vergete,
om wien te befchouwen en te leeren kennen hij het Werk
in handen nam. Schoon nu ROSCOE op verre na de dttige niet zij der Schrijveren van dezen tijd, op welken die
aanmerking regtmatig valt, verfchoont zulks dit gebrek
niet. Gereedelijk willen wij toeftaan, dat de veelvuldig
door hem opgezamelde fchrigtioffe aanleidelijk was tot
eene zoo overvloedige en ruime mededeeling van 't geen
dit Tijdperk kon toefichten dan hoe veel had er, alles
wel gewikt en gewogen zijnde , kunnen uitblijven , 't
Been, onzes inziens , wel verre van gebrek te veroorzaken , aan bet Werk eene meerdere welttandigheid zou
hebben bijgezet ?
Wat er van vroegere Levensgefchiedenisfen diens Paulen zij, vermeldt ROSCOE, en haalt in 't breede op, wetke bijzondere gelegenheden hem gunftig geweest zijn,
om zeldzame narigten, ook ongedrukte, te bekomen.
Bezwaarlijk valt het , daarvan geen gebruik te malcen.
Zigtbaar is het , dat de Schrijver aan dezen arbeid veel
tijd en moeite befteed hebbe, en billijk , dat hij wegens
het welflagen niet ghee onverfchillig zij. Dan, dus
lnidt bet not van 's Schrijvers Voorrede , 't geen ons
diens wijdftrekkend doel doet kennen, een doel, 't welk
hem tot groote eere ftrekt , „ hoe flreeletrd de goedkeu„ ring van het Publiek voor mij wezen mag , zoo ben
ik echter verpligt te erkennen , dat nog andere , wel„ list edeler,, beweeggronden mij in bet aanwenden van
11 alle mogelijke viijt ontlerfteunden. IIet was mijn oog„ merk, een luisterrijk tijdperk der gefchiedenis in een
heldet licht te plaatfen;- ik wilde een tafereel affchett, fen
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fen van die voortrelfelijke voorbeelden naar welke
.52 Europa zich in het vervolg grootendeels gevormd
heeft; ik wilde de zedelijke oorzaken aantoonen der
95
overeenkomftigharen steeds
91 welveart van geheele
,/ weldadig voortwerkenden invloed; ik wilde naar mijn
,/ vermogen alles bijdragen , om den firoom van eenen
/1 bedorvenen Brink, dien men altoos verpligt is tegen
te werken , zal hij het geheele befchanfde Europa
31
niet overmeesteren , peal en perk te flellen; en einde,1 lijk was het, hetgeen nog gewigtiger is, mijn oogtreurige uitwerkfelen der eerzucht flan
39 merk,, om
te toonen , en door het onvervalschte getuigenis der
,' gefehiedenis de echte grondbeginfelen van ware men„ fchelijkheid , wijsheid en ftaatkunde op te fporen ,
„ welke men door alle eeuwen been maar al te dik„ wills heeft uit het oog verloren , hoewel de eer, de
„ rust en het geluk des menschdoms van dezelve zoo
grootelijks afhangen."
Het lite Hoofdltuk is geheel nan het voorwerp des
Boeks gewijd , en vermeldt ons de jetigd van JOAN DE
MEDICis , die , bij het beklimmen van den Paufelijken
Steel, den naam van LEO DEN X aannam. Hij •erd
den elfden van Wintermaand des jaars 1475 geboren.
Zijn naam duidt bet aanzienlijk en bekend geflacht te
Florence ann. Tot den geestelijken [land beltemd, kon
het item, door geflachts-invloed, aan geene vroegtijdige
en veelvaldi ge bevorderingen ontbreken. De lijst der
Prebenden , met Welke de jonge Geestelijke begiftigd
was, is ontzetrend hang , en deed FABRONIUS uitroe.
pen: Bone Deus, fuot in IMO jnvene cumulate facerdotia! Bij en boven nile deze , poogde zijn Vader voor
hien den Kerdinaelshoed te verkrijgen, tot welke wear.
digheid hij ook welhaast opklom.
Dan niet albeen flreefde LAURENS, met onvermoeiden
liver , near voorname Kerkelijke bedieningen en voordeelige Prebernien voor zijnen Zoon , maar gaf zich ook elle
rooeite om dezen dezelve waardig te maken. ' De leer.
gierigheid en ernst van den Jongeling , die zich reeds
vroeg openbaarden , de vorderingen , die hij in alle geleerde kennis reeds gemaakt had, de waardigheden, die
hij bekieedde , gaven hem regt tot de verkeering met
niannen van vertiand en geleerdheid , die toenmaats daDaar
gelijks in iret Mediceilche Paleis bi!eenkwamen.
Z2
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hij nu dagelijks met deze mannen omging , en opwies
onder het oog van zijnen Vader,, wiens oordeel omtrent
alles, wat wetenfchpp en kunst betrof, voor beflisfend gehouden werd, zoo moest elke kiem , die bij hem
voorhanden was, zich voorzeker fpoedig ontwikkelen.
Opvoeding en onderwijs werden voor hem hetgeen beiden voor elken jongeliug zijn moesten , het aangenaamfie tijdverdrijf,, en nooit behoefde men hem te onderwerpen aan lien dwang en die ge(trengheid , waardoor,, in.
plaats van neiging tot leeren , af keer en tegenzin verwekt
wordt. Midden onder de rijke verzamelingen van fchilderijen, munten, opfchriften , flandbeelden en andere
♦ oortbrengfelen der oude en hedendaagfche kunst, welke
zijne Voorouders door rijkdom en veeljarige zorg zich
hadden weten aan te fchaffen , ontwikkeide zich bij hem
dien fmaak in de werken der kunst en dat juiste oordeel
omtrent derzelver waarde, hetwelk in later tijd zijne nitfpraak over dingen van dezen aard van zoo veel gewigt
deed zijn, als, uit krachte van zijne bediening, zijne
beflisfing was in geloofszaken.
De vorming van 's Jongelings geest werd echter niet
aan dit toevallig onderwijs overgelaten. RoscoE doet
ons zijne Leermeesters kennen. Hij vermeldt daarop
de oorzaken van de gebreken in zijn karakter, met deze
woorden : „Gelijk men nogtans veronderftellen kan , dat
de fpoedige verheffing van JOAN DE MEDICIS grootendeels
kon toegefchreven worden aan zijne op!,
voeding en voordeeligen toeftand in het Vaderlij59
ke Huis , zoo kan bet ook niet ontkend worden,
DI
1, dat de gebreken in zijn karakter, die in later tijd,
in zijne kerkelijke betrekkingen , zoo duidelijk
1,
kenbaar
werden , nit dezelfde bron voortfproten.
99
1) De mannen , waarmede een LAURENS DE MEDICI&
verkeerde, waren veel beter bekend met de fchriften
9!
99 der oude Dichters en Wijsgeeren , dan met de leers, ftukken van het Christelijk Geloof. LAURENS was
2, een der vertrouwdite leerlingen van PLATO. Hij had
„ zichzelven een Platonisch-theologisch leerftelfel ge.
„ vormd, hetwelk van het geloof der Roornfche Kerk
„ verre afweek , en met veel nadruk een eenig on.
deelbaar Wezen , als het voorwerp ouzer -aanbid.
„ ding, vastftelde. Het is aldus waarIchijniijk , dat de
as jonge Kardinaal seer weinig achting had voor de ge/ooffo,
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loofsleer der heerfchende Kerk , inderdaad een we.
zenlijk gebrek in het karakter van eenen Geestelijken;
waarem hij ook van het hoogfte Wezen, en de plig.
99
P, ten van deszelts redelijke fchepfelen , zulke begrippen zat verkregen hebben, die hem in later tijd, toen
P9
59 hij zich tegen den blinden ijver verzette , in verdenking moesten brengen , dat hij omtrent het Geloof
onverfchillig was. — Strenge orde en fpaarzaamheid
,5 wren voorzeker in de huishouding van den Vader
1) nit re befpeuren , en welligt ftreed het voorbeeld
15 van den Vari er maar al te zeer met deszelts lesfen:
,5 want ock bij JOAN ontaardde de milddadigheid , in
19 later tijd , zeer dikwijls in verfpilling , waardoor hij,
2) ten einde in zijne behoeften te voorzien , genoodzaakt
werd maatregeien te nemen , die voor de Christen wereld
95 zulke gewigtige gevolgen hebben gehad. De prach.
,' tige fchouwfpelen waarvan hij te Florence zoo me„ nigmaal getuige was geweest , deden hem waarfchijnlijk fmaak krijgen in zulke vermaken, waaraan hij zich
95
„ in het vervoig , toen hij Paus was geworden, zoo al
„ niet op eene ftraf bare , ten minite toch op eene onbe„ tamelijke wijzc overgaf. Ook moesten de losfe en
„ dikwijls onvoegelijke liederen, die in de fchouwfpelen
te Florenc2 gezongen werden , en waarvan LAURENS
„ zelve dikwijls de maker was , fomtijds noodwendig
„ den erns: en de waardigheid verbannen , die de jongeKar„ dinaal moest aannemen , en in zijn hart het zaad ftrooi„ jen dier ligtva.ardigheid , hetwelk in het vervolg ,
„ de heete luchtftreek van Rome, zoo weelderig op/5

19

De rainpen , die‘ zijn Vaderlijk Luis , na den dood van
Paus INNOCENTIUS DEN VIII , en onder het Pausfchap
van ALEXANDER DEN VI, troffers, door een inval van
KARET, DEN VIII in Italie, krijgen eene breedvoerige befchrijving in bet floofdItuk , waarin de Kardinaat
flechts te voorfchijn treedt als den laatften zijner Broederen , die de Vaderftad verliet , en vermomd omzwierf,
tot dat hij gelegenheid vond om zich bij zijne Broeders
te Bologna te vervoegen.
Het -Hide Hoofdttuk is geheel beflemd om de komst
van KAREL DEN VIII te Rome, diens gedrag in Italie,
en de gevolgen van den toenmaligen Franfcken Veldtogt
aldaar,, te vermelden.
fu het IVde Hoofdank vinden wij de pogingen ver.
mid,
Z3
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meld, door de MEDICI aangewend , om te Florence de
heerfchappij weder te verkrijgen. Veel toelichtings
van de Gebeurtenislen diens Tijdperks , veel kennisge.
vings van de Perfonaadjen , die op deze woelige en dik.
werf fchandvolle tooneelen de hoofdrollen fpeelden, tref•
fen wij in dit en het voorgaande Hoofdftuk aan.
Met genoegen zullen de Lezers , althans velen, zich
verpoozen, met, in het Vde Hoofdftuk , den toeftand
der Letterkunde te Rome en in andere ftreken van Italie
te leeren Mennen; de Akademie te Napels , de Geleerden
te Ferrara en aan het Hof van Milaan enz. als 't ware
te bezoeken„
Eenige ophelderende Aanmerkingen van zeer verfchillenden aard fluiten dit Deel , verfierd met eene uitilekend
fraaije Afbeelding van Paus LEO DEN X , naar de oor.
fpronkelijke Schilderij van RAPHAU.

Beknopt Tafereel van Spanje en Portugal , met betrekking tot
derzelver tegenwoordigen toegand. Met eene nieuwe Kaart
van deze twee Rijke3. Nihil rerum mortalium tam inflabile
ac fluxum est , gum fama potentire , non fur vi nixm. LICITUS.

Te ifmgerdam bif J. van der Hey. 1809. In gr. 8vo,
132 Bl.

9

e belangrijke gebeurtenisfen , waarvan het Too-

9

neel thans in Spanje en Portugal is, houden ,
met het hoogfte regt, de algemeene aandacht op deze
landen gevestigd, en zijn de onderwerpen der dagelijkfche gefprekken , ook in ons Vaderland, onder alle ran.
gen van menfchen, De befchouwing van een beknopt Ta,
fereel van Spanje en Portugal , met betrekking tot derzelver
tegenwoordigen toefland, kan dus niet onwelkom zijn bij
het Vaderlandsch Publiek , indien flechts dit Tafereel ,
zoo veel mogelijk , naar waarheid en met onpartijdigheid
gemaald zij." Gaarne namen wij deze woorden des Schrij.
vers over, die ons berigt , hoe hij eerst voornemens geweest zijnde , een Hoogduitsch Werk: Ceographifche
Befchreibung des Kriegsfcbauplatzes in Spanien, te vertalen
federt van gedachte veranderde, en een zoo goed als
oorfpronkelijk Werkje vervaardigde. Zeer gelukkig ,
onzes inziens , is de ons onbekende Schrijver daarin
getiaagd , ook door een bevalligen flijl , zijn Tafereel
D
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nu met fchaduwen diepende , en dan, daar het pas gaf,,
met heldere tinten hoogende. Zes vragen ftelt zich de
Schrijver ter beantwoordinge voor ; zij zijn de volgende, welke den Lezer , om over den aard dezes Werks
te kunnen oordeelen , genoegzaam zullen in that (lellen „ Wat is Spanje, door den aard van zijnen grond,
Egging-, luchtftreek en natuurlijke voortbrengfelen?
Wat is het voorheen geweest ? Wat zoude het hebben kunnen zijn? — Wat is het thans ? — Wat zoude
het onder een verftandig en krachtdadig beftuur nog
kunnen worden ? Wat vordert het belang van Frankrijk, wat dat van Engeland, tegenwoordig , ten opzigte van den inwendigen wetland des Spaanfchen Rijks
Onder drie Afdeelingen of Rubrieken worden deze vragen beantwoord; zij zijn : algemeene berchouwing vast
Spanje; algemeene hefchouwing der Gefchiedenis van Span.
je ; algemeene berchouwing van den tegenwoordigen toe/land des Spaanfchen Rijks. Veel , zeer veel, zouden
wij , tot genoegen van velen onzer Lezeren , uit dit
Werkje kunnen overnemen. Het eigenlijk dus genoemde Aardrijkskundige , het land- en plaatsbelchrijvende ,
konde flier niet anders dan met een vlugtig oog befchouwd worden. En evenwel is het beknopte , bier voorgedragen , zakelijk , en genoeg om den gewone Lezeren van Spanje een algemeen denkbeeld te geven , •als
bevattende niet flechts een rondleidend verflag van de
onderfcheidene provincien , maar ook van de voornaam.
Ike fteden , in dezelve gelegen. Vele aanmerkingen bevat des Schrijvers berigt wegens de Gefchiedenis van
Spanje , die den veriichten Wijsgeer aankondigen; eenigen ook, die den edelen geest kenmerken , van zijne
gedachten , hoewel befcheiden, met gepaste vrijmoedigheid
te durven uiten. Het volgende willen wij, ter proeve,
overnemen : „ Is het eene edele drift voor de eere en
onafhankelijkheid hunner natie , een krachtig gevoel
hunner elgene waardigheid, als een ligchaam van vrije
menfchen 't welk de Spanjaarden heeft doen opftaan
tegen den Koning, dien NAPOLEON hun gegeven heeft,
en dien de Afgevaardigden hunner Natie , en de voornaamiten des Rijks , op bepaalde voorwaarden,rseds gehuldigd hebben ? Had dan het flamhuis der Bourhonfche
Vortten zich bij Spanje zoo verdienftelijk gemaakt, dat
deszelfs affland van den troon eene algemeene ramp voor
het Spaanfche yolk ware , om welke te verhoeden , of te
her.
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herflellen , het zich aan alle de ijsfelijkheden van eenen
binnenlandfchen oorlog moest onderwerpen ? Het zelfgevoel der vrijheid is de edele drijfveer van groote daden;
maar waarom werkte het dan niet reeds voor lang bij
den Spanjaard , om hem van het diepvernederend juk
der Inquifitie en der Monniken te ontilaan ? Het medelijden met van den troon geltorte ftamhuizen is menfchelijk en natuurlijk ; maar Vorffen , die niet weten te
regeren , verdienen ook de kroon niet. Wij willen van
Karel den vierden of Ferdinand geen kwaad fpreken ; 't
Is altoos , en nu bovenal, moeijelijk, den fchepter met
waardigheid te zwaaijen; maar geen Frederik de tweede
goude , in hunne plaats , zoo gehandeld hebben, als zij
handelden. — Wien dan al een zeker zelfgevoel en
zucht voor bet !lamb uis hunner vorige Koningen mede deel
hebbc aan deu opftand der Spanjaarden , dan vreezen.
wij , dat hetzelve eigenlijk meer voortkome nit eene
gekere, den Castiliaan veelal eigene , trotschheid , waar.
door hij heerfchen wil , en fomtijds inderdaad meent te
heerfchen, terwij1 hij een ellendige flaaf is, dan uit een
sedel gevoel van de verhevene beltemming des menrchett
tot zelfbefluur en vrijheid.
Men denke hierom echter niet ," zoo vervolgt onXe Schrijver, dat wij zouden willen beweren , dat
het menfchelijk geflacht , in Spanje , minder vatbaar
ware voor verbetering en volmaking , dan in Frankrijk
en Duitschland. Neen; maar wij meenen alleen , dat
de gefchiedenis der Spaanfche Natie, vergeleken met haar
tegenwoordig gedrag , ten opzigte der ongelukkige omflandigbeden , waarin zij zich bevindt ,ons genoegzaam over,.
tuigt , dat deze Natie, als Natie, op eenen veel lageren
trap van ware belchaving Ilaat, dan de Franfchen of Duit.
— Waren Keizer Karel de vidde, en zijn Zoon,
Philip; de :swede, die Spanje beheerschten, wen het ten
itoppunt van magt en luister geklommen was, inderdaad
2oo groat geweest, als zij wilden fchijnen , en zich naastdenkelijk wel verbeeldden te zijn : had de geest van
Hendrik den vierden, van Frederik den tweeden , of van
den Vader onzes Vaderlands , Willem den eerflen van
Oranje , (want waarom zouden wij hem niet, bij deze
oppermagtige Vorften , met dankbaarheid , mogen noe,.
iacit , olTchoon hij onder ors geen oppermagtig Vorst
WAS maar alleen door wel te doen en door de liefde
drr landzaten wider onze vrijheidlievende vootvaderea
beersch,
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heerschte?) — had deze geest op Karel en Philips gerust: de Spanjaarden zouden waarfchijnlijk het eerfte
en vtrlichtlle volk van Europa geworden zijn : want
toen reeds Cu:eft:len zil , in de loopbaan der letterert
en kunIten , de Franfchen op zijde , en waren zekerlijk de toenmalige Duitfchers verre vooruit."
Ten flot willen wij nog affchrijven , hetgene onze
Schrijver aangaande het ontzettende vermogen der hooge
Geestelijkheid in Spanje vermeldt ; vermogen, echter,,
hetwelk , naastdenkelijk , onder de tegenwoordige orde
van zaken, wel eenigzins zal befnoeid worden: „ Men
telt in Spanje acht Aartsbisdommen, namelijk dat van
Toledo , van Terragona, van Sevilla, van San Jago de
Compostella , van Saragosfa , van Valencia, van Granada
en van Burgos , benevens zesenveertig daar onder
behoorende Bisdommen. De inkomften van alle de
Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen te zamen gerekend,
bedragen jaarlijks omtrent vier millioenen guldens, en
dat der acht Aartsbisfchoppen alleen bijna de helft dezer fomme. Dc inkomfien des Aartsbisfchops van
Toledo zijn het aanzieniijkst , bedragende jaarlijks
9oo,000 guldens , en claarenboven , als Primaat des
Spaanfchen Rijks , ruim 252,0o0 , derhalve te zamen
1,1 5,2,000 guldens van onze Hollandfche munt , 't welk
de bijzondere jaarlijkfche inkomften van meer dan eenen
oppermagtigen Vorst in Europa verre overtreft."

IIUGONIS MOTH Epistolm fex ineditm , edente ADR.
STOLKER. Zes onuitgegevene Brieven van HUGO DE
GROOT , Plans in het licht gebragt door ADR. STOLKER. Te Leyden , bij D. du Mortier en Zoon. 1809.

In gr. lro. 15 BI.
oorzeker bedriegt zich de Uitgever dezer Brieven
niet, in het vast vertrouwen , dat zij hoogst welV
kom zullen zijn bij alien , die den onfterfelijken naam van
DE GROOT in eere , en al , wat van dien Eenigen overig
is, in hooge waarde ho y den. Welkom, dierbaar zijn
zij om de hand, d i e ze oorfpronkelijk fchreef, om den
inhoud , die zekenmerkt als echte vruchten van het alteredelst hart, welk zich met den fchitterendfle y geest in dezen onvergetelijken man vereenigde. De Eerw. STOL.
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KER omtrent tweehonderd brieven van DE GROOT
bezit, meestal in het Latifn, enkelde in het Fransch,
en eenige meer in het Nederduitsch , zijnde de laatfte
vooral eigenhandig, de overige fraai en naauwkeurig
afgefchreven , wise wel , dat de Nederduitfche fchier alle
onuitgegeven , maar oak door BRANDT en CATTENBURG
tot de levensbefchrijving van DE GROOT vlijtig gebruikt waren, en twijfelde ook wel omtrent de Franfthe, maar hield zich lang ten onregte verzekerd, dat
de Latijnfche alreeds bet licht zagen in de verzameling van BLAIEUW, tot dat hij onlangs, eenen derzelven willende vergelijken met deszelfs uitgaaf, dien
vruchteloos onder de uitgegevene zocht , en eindelijk
volkomen verzekerd werd, dat de zes, welke hij nu
door den druk gemeen maakt , volitrekt onuitgegeven
zijn. Dank en eer zij daarvoor den waardigen Uitgever, van wiens veelvuldigen en oordeelkundigen ar.
beid aan de Gefchiedenis des Vaderlands, met betrekking vooral tot de Protestantfche Kerk, wij eerlang de
fchoonfte vruchten mogen verwachten.
De twee eerite brieven zijn gefchreven uit den Loevefleinfchen kerker aan den broeder van DE GROOT, en
vertoonen ons den gevangen van [that, zijnen tijd verdeelende tusfchen de vertaling der Griekfche puntdichten door STOB/EUS verzameld, en de opheldering van
het Nieuwe Verbond , in het laatfte echter betuigende
oneindig meer genoegen te vinden , dan in het eertle.
Ziin hart is inmiddels vol dank voor de zorg zijner
vrienden maar vol afkeer tevens van alle happen , die zijne
onfetuid in verdenking zauden kunnen brengen, fchoon
vreemd van alle wraakzucht, uit vaderlandsliefde niet
min dan uit godsdienst, en ongezind, om zich, ook na
bekomene vrijheid, met ftaatszaken te bemoeijen.
De derde is aan den Grootzegelbewaarder van Frankrijk , gefchreven te Parijs, en ftelt de zuiverheid der beginfelen , de eenparigheid der denkwijze en den duurzamen ijver voor zijn vaderland , ondanks de nieuwe
vervolging van den laster en kwaadaardigheid der overheerfchende partij, in het allerfchoontte licht. — De
vierde is aan G. j. vosstus , vragende naar het gevoelen van dit tweede wonder van zijnen tijd over den
zin der wet van atom , welke het maken van gelijkenisfen ect beelden verbiedt. Aan cult. CAS..
sius is de vijfde van den jare I6s9, meest over huisfe-
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De laatfle is aan J. A. CORVINIYS
felijke zaken.
gefchreven in het begin van 164o, en verklaart het ge.
voelen van den grooten Regtsgeleuden over wetten ,
die veroorloven , hetgeen door het regt der natuur ea
volkeren vrijitaat.

Belang van Gelderland , Utrecht en Rolland, bij het affluiren van de Lek, en Gefchiedenis van die Rivier, hare
geringe oorfprong volgende vergrooting , loop, beelij•
king , overfiroomingen tegenwoordige gefieldheid enz.
door ADR. STOLKER. Te Leyden, bij D. du Monier
en Zoon. 1809. In gr. Bye.
p eenen tijd, wanneer jammerlijke overffroomingen
het denkbeeld verlevendigen der gevaren, waaraan
zes der voornaamfteDerartementen onzes Rijks bij voortduring onderhevig zijn , wanneer belang , vitlust en
onkunde de vereerendfte ontwerpen van den Koning ,
reeds bij deszelfs komst tot den troon tot 's Lands
behoud geopperd en aangedrongen , bij aanhoudendheid
in een verkeerd Licht plaatfen , en de gemoederen , in
plaatfe van tot zulk eene grootfche tank aangevuurd
vereenigd te worden , zoo openlijk als in het geheim ,
tot de ongunfligfte oordeelvellingen warden opgewiegd:
op zulk een tijclitip is een woord, van pas gefproken ,
het offer der zuivere vaderlandsmin. Als zoodanig juicht
de Recenfent met geheel zijn hart toe de poging van den
Heer STOLKER, in de bier boven aangekondigde voordragt. Hij [felt , namelijk , zeer overtuigend voor de
fchromelijkfte onheilen, die uit den tegenwoordigen toe'land van de rivier de Lek ce vreezen zijn bij *gang
of ongemeene zwelling der Rovenrivieren, wanneer niet
hierin bij tijds voorzien, en wel bepaaldelijk des Konings
ontwerp , om de genoemde rivier of te fluiten , gevolgd.
wordt. Zonder zich te mengen in het regtftreekfche
onderzoek , waar ter plaatfe deze affluiting zoude behooren te gefchieden , om de Betuw en bet Sticht te gelijk
te beveiligen, waaromtrent hij alleenlijk eenige wenken
mededeelt , that hij voornamelijk itil op de aanwezige
gevaren , en wel met dat gevolg, dat zijne fchets on;
duidelijk aanwijst , dat , in geval van Beene fpoedip
voorziening , niet minder dan 279.92,0 Morgcns, in riC
De-
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Departementen Utrecht en Holland alleen, aan de oogen.
fchijnlijkfte overftroomingen van 12 voeten en meer, en
alzoo inderdaad aan verwoesting zijn blootgefteld. Eene
gefchiedenis van de rivier de Lek, hierbij gevoegd , is
door hare naauwkeurigheid van eene ongemeene waarde,
en wijst de oorzaken, reeds te voren opgegeven , duide.
lijk aan , als gelegen in de tallooze bogten, met eene
zeer ongelijke wijdte, diepte en ondiepte, bijde verhooging der bedden, in het aanleggen van hoofden, dammen en kribben tot behoud van aangewonnene niterwaarden , en in de ongenoegzaamheid der dijken, mu
het kwaad te weren : welke oorzaken, niet wel zonder
de geduchtfle kosten, en dan nog altijd met een onzeker
uitzigt , zijnde weg te nemen, dan ook natuurlijkerwijze eenen buitengewonen maatregel vorderen.
Deze Verhandeling laat geene korte mededeeling van
Karen belangrijken inhoud toe. Zij bedraagt , met een
paar gewigtige Bijlagen , flechts 66 bladzijden : zij is d nidelijk gefchreven , en verdient, om haar belang, in han den te
zijn van ieder,, wien de toeftand des Lands, en zijn eigen ontegenfprekelijk gevaar, ter harte gaan • zij draagt,
met alle de nederige erkentenis van des Schrijvers bepaalde kennis , alle blijken van oplettendheid en kunde
omtrent dit allergewigtigst onderwerp , zoodanig zelfs
dat wij oordeelen den Schrijver uitdrukkelijk te moeten
uitnoodigen tot verdere befchouwingen en derzelver mededeeling, hetzij in openbare gefchriften of wel aan den
Watertlaat zelf , welks centrale inrigting door hem in
deszelfs ware Licht en nuttigheid wordt voorgefleld , en
die, des houden wij Otis verzekerd , alle inlichtingen te
dezen opzigte met eene dankbare goedkeuring zal ontvangen. Hartelijk althans verlangt de Recenfent , dat deze
Verhandeling zal medewerken, om alle Hollanders te vereenigen tot ddnen goedwilligen geest , ter onderfteuninge
van des Konings volijverige pogingen tot behoud des
Lands, waardig de nagedachtenis onzer Vaderen, die
bijkans alle onze gewesten aaa moeras aan zee en,
1troomen ontwoekerden.
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Treurfpel, door Mr. W. BILDERDIJK. En: Het Treurfpel, Verhandeling , door Denzelfden. In 's Gravenhage,
bij Immerzeel en Comp. 1808. Met de 4anteekeningen,
242 bladz.

KORMAK,

Tweede Deel der Treurfpelen van den Heere
D itbehelst
Treurfpel, en eene Verhandeling over

BILDERDIJK

KORMAK,

het Treurfpel , waar achter eenige Aanteekeningen gevoegd
aijn.
Hebben wij, bij de annkondiging van het Eerfle Deel dezes
Werks, des Dichters WILLEM VAN HOLLAND als een Meesterfink aangeprezen, ook over de KORMAK mogen wij met voile
ruimte een allezins gunflig oordeel vellen. Dezeifde meesterlijke hand in het fchetfen van edele, floute karakters, van
treffende, roerende tooneelen, dezelfde waardigheid, kieschheid en keurigheid in uitdrukking, dezelfde heerlijke poezij,
dezelfde uitmuntende verfificatie , dezelfde fchoonheden van
detail in edn woord, dezelfde voortreffelijklieden, die wij in
de WILLEM VAN HOLLAND bewonderd hebben ,hebben wij mede
in de g ortmA g aangetroffen , en offchoon wij, over het geheel
genomen, en OM het onderwerp en om de bewerking, het
eerstgenoemde Treurfpel de voorkeur zouden geven (zoo anders deze beide fiukken underling mogen vergeleken worden)
durven wij echter het Iaatfle, als een kunstgewrocht van hooge en edele waarde, gerustelijk onzen Lezeren aanbevelen.
Wij zouden hetzelve gnarne nader doen kennen, en het
een of ander Tooneel , ter bevestiging van ons oordeel,
mededeelen; doch wij moeten ons hiervan, uit hoofde van
ons eng beflek , thans onthouden, daar wij in her verflag
van de Verhandeling over het Treurfpel, wegens r7ngelegenheid van het onderwerp, eenigzins uitvoerig zullcn moeten zijn.
Het komt ons voor,, dat de Hr. BILDEEDIJK deze Verhnndeling voornamelijk heeft zamengefleld , om het onderfcheid
tusfchen Treur- en Treurfpelen ran to toonen, en claarin eene
gepaste klasfificatie op to geven. In eene korte Inleiding hendeft hij over de vraag : "vat het Treurfpel zij? [wij haddett
wel gewenscht dat de Schrijver eene bepalin,g (definitie)
had gegeven van het Treurfpel in het algemeen, en vervolgens
mede van de verfchillende foorren van Treurfpelen, naar
opgegevene klasfen. Dit zoude,onze3 erachtens , de redenering
des Schrijvers op vele plaatfen juister en grondiger en de goheele Verhandeling meer wijsgeerig gemaakt hebben] en geeft
voorts eene beknopte fchets der gefchiedenis van het Tooneel.
Hij vangt aan met den oorfprong des Griekfchen Tooneels met
een caked woord op ce geven, hoe het in zijn Vaderland op.
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Weld en voorbijging, hoe weinig het bij deRomeinen }Isaac,
en hoe de ondergang van het Oosterfche Keizerdom de geringe overblijffels van aloude kunst- en taalliefde naar Italic
voerde en daar als een nieuw Licht deed glimmen; fpreekt verder over ARISTOTELES en diens gezag bij de Geleerdeu van de
Middeleeuwen, die hem niet verflonden en hetgene zij verilonden tegen zijn oogmerk toepasten, over den hinderpaal,
welken de herleving van het Griekfche Treurfpel door geheel
Europa (Holland veelligt uitgezonderd) in de zoogenaamde
1VIyfierien van de Roomfche Kerk ondervond, welke van lie.
verlede in Kermiskluchten ontaardden , zoo aanflootelijk , dat
zij eindelijk door Kerk en Staat beide werden afgefchaft; —
wijders , hoe in Frankrijk en Spanje de onderdrukking dezer
IVIyfterien de geboorte der Treurfpelen werd , hoe zij , de
blyfterien namelijk, in de Nederlanden door de Zinneipelen der
Rederilkers werden vervangen (gedrogtelijke ilukken , waarin
de leerflellingen der Kerk onder 't masker van allegorifche perfonaadjen gefpeeld werden, volgens EILDERDIJK uit de Myllerien ontflaan en verkeerdelijk van de Franfche Troubadours
afgeleid) hoe zij andere fchouwfpelen van onheilig onderwerp
voortbragten , en hoe natuurlijk het was, dat men voor de
onderwerpen, aan Christenen belangrijk, dezulken nam , die
bet Volk, als zoodanig, niet minder ter harte gingen — Nationale Gefchiedenisfen namelijk. Vorlien , ongelukkige Siagtoffers van Staat, Overwinnaars, Geweldenaars namen de plants
in , die de heilige perfonaadjeu vervuld hadden , en zie daar dus
eene nieuwe foort van fchouwfpelen, die in Spanje en Engeland voornamelijk gebloeid heeft, volfirekt van een' aard en
natuur met de Myfierie-fpelen , en met den naam van Historifche flukken beftempeld. Van dien aard zijn, naar het oordecl
van su pertonic , de zoo vermaarde Treurfpelen van SHARES..
PEAR. Zoodanige Itukken heeft men bij alle Nation gehad.
Bij zeer weinige echter hebben zich dezelve, bij een' meer
gevorderden fmaak, kunnen fiaande houden. In Engeland evenwel is de fmaak van SHAKESPEAR nationaal gebleven, hetwelk
aan de gehechtheid der Engelfchen aan hun Vaderland en aan
bet genie van den ruwen , doch menschkundigen SIIARESPEAR.
wordt toegefchreven. Hergeen men destijds Treurfpelen
noemde , was in aard en wezen niet onderfcheiden van
de Historie flukken , welke dezen naam droegen. Het waren alle yoorflettingen eener gebeurtenis in den ruimilen zin.
Geen Dichtkunst , maar Historie was het does, en van daar
vies niemand op ARISTOTELES ednheden of op eenige zijner andere regelen. Deze foort van Treurfpel , door den Schrijver
onderfcheidingshalve het Engelsch of Spaansch Trent p
- cl genoemd, bleef intusfchen algemeen, ook in Frankrijk. Middelerwijl had de kennis der letteren opgang gemaakt. Men leercle SOPHOELES en EURIPIDES kennen. SENECA, de Romeinfehe
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Treurfpeldichter,,kreeg groot aanzien, en ARISTOTELES werd gelezen. De verdeeling in en benaming van Aden, Bedrijven,
(waarvan men geen waarachcig fpoor bij de Grieken vond)
was door de Romeinfche Treurfpeldichters ingevoerd. Zij
werd, reeds vOdr SHAKESPEAP.S tijd, door geheel Europa (ultgezonderd bij de Spanjaarden , die hardnekkiglijk bij hunne
drie jomados of dagen bleven) en maderhand door SFIAKESPEAR
zelven opgevolgd. De drie Oënheden werden al fpoedig erkend; doch het Griekfche Treurfpel was dthir onmogelijk in
re voeren, waar het Spaanfche of Engeliche wortelvast was
geworden. — De Hr. BILDERDUK zoekt dit bevattelijk te maken door eene kleine vergelijkiug tusfchen deze twee foorten.
Het Griekfche Treurfpel Is een zangerig Dichttink, beflaande in Lierzangen , doormengd met alleen- en zamenfpraken.
Ilet ftelt wezens voor boven onzen kring , als ongelukkig,
of in het onheil ftortende door het onverbiddelijk Lot, door
de vervolging der Goden, die niet te waritaan zijn. Het itelt
eene eenige, eenvoudige daad voor, regelmatig afloopende,
aan den aard van het Dichtftuk zoodanigerwijze onderworpen,
dat niet het Dichtftuk om de (had, maar de daad om het
Dichtftuk is. Het itelt die daad voor in zeer eenvoudig afloopende alleen- twee- of driefpraken , en waarin de Rei,
'wiens ftatelijke zangen en ommegangen het Codsdienftige van
de inftelling vertegenwoordigen , en die daarom fteeds het being van Godsvrucht, wet en zeden ter barte neemt en openlijk , deel en belang beefs. Eene zeer bepaalde
ruimte van tijd,onveranderbaarheid van plants ,en eene uitfluiting van al het overcollige tot de daarftelling des bedrijfs , zijn
verknocht ann dit Treurfpel , hetwelk niecs dan zangerige,
allerverheventle Dichtkunst oplevert.
Het Historisch Treurfpel is eene gebeurtenis, ann oog en
eor voorgelteld, geene Dichtkunst , maar Flistorie, het zij dan
in verzen of in ongebonden rede. Het beftaat uit zijnen aard
niet zoo zeer in gefprekken, els wel in handeling zelve. Het
/telt Beene wezens voor van hooger rang, maar deftige menfchen Vorften, in hetgeen zij does en lijden, in menfchelijke betrekkingen , zoo als de gebeurtenis vordert, zonder
uitfluiting van boert of gelach , en met al de bontheid der dagelijkfche wereld. Het fink is geheel om de daad, en de
daad niet om het fluk , en , volgens het gevoelen van den
Schrijver,, is er geeue zich natuurlijk opdoende reden voor
denheid van tijd en plants voor andere, dan Historifche
denheid. Dirij kunnen dit niet toellemmen , en zien niet in,
waarom het zoogenaamde Historiefpel bloot Historiefpel moest
zijn, en niet tevens Dichtfluk konde wezen. De Hr. MIXER..
DIJK licit, ouzes inziens, SHAKESPEAK te laag,en men doet hem
inderdaad onregt, zoo men hem dichterlijke verdienften ont-
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zegt. Dat vele Historifche flukken den naam van Dichtiluk®
ken niet verdienen, moet, naar het ons voorkomt, niet aan
den aard en het wezen van die tlukken zelve, maar aan de
Schrijvers, den fmaak des tip en sneer andere oorzaken worden toegefchreven. Hierom is het ons ook niet duidelijk,
waarom deze voortbrengfels niet aan einkeid zouden onderworpen wezen. Het zijn toch, in alien gevaile, werken der
kunst. Te zeggen, dat deze ftukken alleen om de daad zijn,
en hieruit of te Leiden, dat zij aan geene kunstregels zijn gebonden, bewijst, pnzes inziens, te veel. De daad is altijd
kunstmatig bewerkt, en dus aan de regels en vereischten der
kunst onderworpen.] Nu beantwoordt de Schrijver de vraag:
, hoe CORNEILLE en na hem RACINE in Frankrijk het Tooneel
hervormden? " Doch wij moeten kort zijn. CORNEILLE was
Dichter, en nam zijne toevlugt tot de Ouden. Zonder hunne
Treurfpelen in hun geheel te berchouwen, werd hij aangedaan
door de fchoone details enz. Hij werd van het gevoel van
bet Dichterlijk Edit doordrongen, en zijne Treurfpelen traden
geheel buiten den aard en het wezen der Historiefpelen ,waarnit zij ontftaan waren, en maakten eene nieuwe klasfe. [Na
4e reeds gemaakte verdeeling en onderfcheiding,is de Hr. BILDERDIJK wel genoodzaakt, hier- eene nieuwe klasfe te fiellen.
Doch zijn de voortbrengfelen van CORNEILLE en RACINE wel
lets adders, dan de oude Historie-ilukken, sneer dichterlijk
bewerkt, verbeterd , befchaafd door het genie en dichterlijk
gevoel van CORNEILLE en RACINE , die de Treurfpelen der Grieken beftudeerd hadden , en Historifche en Dichrerlijke waarheid
kunstmatig vereenigden?] De Schrijver waardeert vervolgens
de voortbrengfels van CORNEILLE en RACINE, en doet regt aan
beide, en wij fiemmen gaarne met hem in den hoogen lof,
werken hij aan de Andromache des laatstgenoemden toezwaait.
lietgeen voorts de Schrijver van het wetgevend gezag van
ARISTOTELES bij CORNEILLE en RACINE, en vervolgens van het
nieuwe Franfche Treurfpel , van VOLTAIRE , van de zoogenaamde Draws, van de verbastering der fchoone kunfien , van
bet Treurfpel bij onze voorouders , van VONDEL enz. zegt
dit alles komt ons zeer gegrond voor.
Eindelijk komt de Hr. BILDERDIJK tot de vraag: wat is
dan nu het Treurfpel?" [Wij kunnen den Schrijver in alles
niet volgen. Vele aanmerkingen kunnen wij onze goedkeuring niet ontzeggen aan andere kunnen wij haar niet geven.
Niec zelden overdrijft de Hr. BILDERDIJK. Hetgeen hij zegt
over den Dichter, die fchrijft, om te behagen, is fchoon en
verdient behartigd te worden. „ Wee den Dichter , die
fchrijft, om zijne Emily te believen!" Wij mogen er bijvoegen : wee den Dichter , die fchrijft , om een' Vorst, aanzienlijken Begunitiger of de Grooten der garde re believen
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Mi , 111ufis et 1),;steritati moot de eenige en heilige leus
van elken Dichter zijn! Zonder haar is het met de poezij, me;
de fchoone kunften gedaan. Wij zouden echter niet gaarna
den Duitfchen SCH/LLER onder deze believers van een ongeyoelig
gemeen rangfchikken (*), en, hoe zeer wij ook met zijnen Grant
juist niet zijn ingenomen , zijn Don Karim blijft in onze
oogen een meesterlink , en de uitdrukking: met SCHILLER. te
vaaskallen, heeft ons, wij ontveinzen het Wet, gevoelig geergerd.1
Ons Treurfpel zal nog het Griekfehe , noch bet Franfche
Treurfpel, noch bet SpaanIche Historie-fpel zijn. Het Treurfpel , dat wij vormen , nemen wij uit ons hart. Dit wordt
verder ontwikkeld. Het moot Dichtiluk zijn, [was het dit bij
de Grieken, bij CORNEILLE en RACINE ook niet?] de eenheld van hetzelve , van het yoorwerp, van de daad bewaren,
en de daad moot om het Dichtituk zijn. [Had dit alles bij
het Treurfpel der Grieken van CORNEILLE en RACINE ook geene plaats ?] De zielkundige [waarom niet Tooneeldichter? leder Tooneeldichter behoort wel zielkunde te bezitten, maar
ceder zielkundige is Loch geen Tooneeldichter.] heeft de lesfen
des gezonden y en-I-ands noodwendig voor oogen; de vijf Bedrijven zijn hem geene ijdele kianken , geene verdeeling van
bet flak in vijf daden, maar de voorftelling des onderwerps;
bet in working brengen der daad; de zamenifielling der tegenflriidige werkingen tegen Eon; het ten top voeren van de yen.
warring; de verwachting des Toefchouwers en de alles bevredigende ontknooping. [Dit is, inderdaad,
fchoon. Doch
bet bliift ons twijfelac l aig, of er flier veel willekeurigs in
is. Ook zijn wij van de noodzakelijkheid eener dusdanige
verwarring, ook na de Iezing der Aanteekening op dit flak,
in allegevallen niet overtnigd.] Hij [de Tooneeldichter] veronderReit niers bekend in den Toefchouwer, zoekt geene nietsbeduidende perfonen behngriik te maken door hun eigene namen te
geven , en zijne ftukken zulien even weinig de Franfche Vertrouwden , als de Grieltfehe Reijen behoeven. [Behoeven? Wij hadden verwacht dat de Hr. RILDERDIJK over de Reijen breeder
zoude gehandeld hebben. Her is, onzes inziens , niet genoeg;
o:n de Franfche Vertronwdert en Griekfehe Reijen in eenen
adorn re noemen. De eerften kan men wel met eene penneflreek afvaardigen, maar de vraag: „ of men bij ons geen
felnkt gebrnik van de onde Reijen zoude kunnen waken?"
en, zoo ja, „ hoe die Reijen dan dienden te worden ingerigt?" zouden wra door een' Man, acs BILDERDIA, gaarne
9

(-) Wat deze voorcreffe/ijke Dichter hierover dacht, lege men Id den
Brief Leber die aefiketifche Brziehuq der Afeteches j seitasiblei

tkine Schriftes , 3 Th. r. acyz.
LETT. 1309. NQ.
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Aa

34!

W. EILDERDIjit

ne zien beantwoord. Wij, althans, zijn van gevoelen , flat
er ook nu nog een uitmuntend gebruik van de Reijen te maken was , en twijfelen geen' oogenblik , of zij zouden de
fchoonheid en patifche waarde van het Treurfpel , als Dichtftuk , aanzienlijk verhoogen (*),]Voorts zullen in het liuk voorzitten de dichterlijke Voorzienigheid en dichterlijke Geregtigheid [in pleats van het Noodlot en den wit der Godeu bij
de Ouden. Men ziet hieruit, waartoe de eens gemaakce onAerfcheiding en verdeeling in kiasfen , zonder juiste bepalingen, den Schrijver brengt. Immers kunnen deze eigenfchappen nimmer algemeene eigenfchappen wezen van
ons Treurfpel, (dat is, het Treurfpel, in onzen tijd vervaardigd , onafhankelijk van het onderwerp) maar zijn bepaald
tot die itukken , waarin perfonen fpreken en handelen, die
met Christelijke gevoelens bezield zijn. Het is daarom niet
algemeen waar , .dat de Voorzienigheid in bet Treurfpel van
onzen tijd voorzit. Zoo wij een ftuk uit de Griekfcbe Gefchiedenis b. v. tot boofddaad van een Treurfpel maakten, zouden wij er dan de Voorzienigheid in iaten werken? (Men
vergelijke hiermede des Dichters xonintin.) Wij kunnen die
thans niet nader oncwikkelen. Het is ook duidelijk genoeg, en
wij meenen veilig te mogen fteilen , dat de gevoelens en begrip.
pen , die in den tijd , in welken een Treurfpel gemaakt
wordt, • heerfchend zijn, geenszins ftrekken kunnen, om het
Treurfpel, als kunstftuk, onderfcheidend te kenmerken , en
dat diensvolgens het Noodlot en de Voorzienigheid de Treur.
fpelen der Ouden en die van onzen tijd niet afzonderlijk kunnen klasiificeren.)- Geregtigheid , Welke die waarachtige
Wijsgeerte bevat, in alle de Treurfpeien der Ouden ten
grond ligt, die dn naam van Goddelijk dragen mag, en in
bet Treurfpel de hartstogcen (inzonderheid zoovde vrees ale
het medelijden) loutert door de wigtigfte les, die den fterveling ken gegeven worden. [Hiermede moet des Schrijvers
Aanteekening vergeleken , en daarbij verdient (oudere andere)
nagelezen te warden hetgene de (leer VAN WOESTENBERG
zijne grondige en fraaije Verhandeling, over den invloed van

den Schouwburg op het aedelijk karakter, bladz. 29 en volg.
de. Moot, over dic onderwerp heeft voorgedragen.] Wat de

in

Schrijver vervolgens nog over hetgene de Tooneeldichter op
het Tooneel mag aanfchouwelijk maken ; over de handeling,
wier gebrek door geene verhalen en fchoone y erzen te vergoeden is ; over de zedeleer karakters enz. en Epizoden
aanmerkt, verdient door elken Tooneeldichter, en het daarop
volgende mede door elken Ateur te worden gelezen.
Het
(*) Men Lie ook bier de nitmuntende Voorrede

lane

arm* von Eleffina.
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Her flot alleen behaagde ons niet. Uitvaringen tegen beroemde Oerfonen, (waaronder ook DE MONTESQUIEU) wier
fchriften wij hoogachten en wier nagedachtenis ons dierbaar
is, ••••• uitvaringen , die, inderaaad, bloote magtfpreuken zijn,
zonder eenig bewijs ter neder gefteld, wekten in ons aandoeningen van onderfcheidenen aard op, en deden ons bet
bock zelve met een onaangenaam gevoel ter zijde leggen.
De Aanteekeningen zijn meestal fraai en gepast, dikwijls
geleerd en fcherpzinnig. Waren zij fomtijds niet wat al te
fcherp I

gefchetst in eene Redevoering,
uitgejproken den I Maart 1809, in de Maatfchappij van Per.
dienllen , under de Zinfpreuk: Felix Meritis, door HENDRIK
BARMEN !USN. Te AmIlerdam, bij C. Covens. 1809. In
gr. 8vo.

PIETER JOHANNES UYLENBROEK

Treurvae(e)rzen ; ter Gedachtenisie van den verdienfleligen
Dichter, den Heere P. J. UYLENBROEK, overleden te
darn, den 16 van Wintermaand
by(ij)eenverzameld en
uitgegeven door den dichtlievenden Vri(e)ndenkring , onder de
Zinfpreuk: Kunst door Vri(e)ndfchap volmaakter. Te .1mlierdam , by(ij) C. Covens. 1809. In gr. 8vo.
,., Is het alleen de man , wiens uitftekende talenten hem am
de fpits der wetenfchappen plaatften, 'die onze hulde,
„
„ eerbied en hoogachting waardig is? Is het alleen hij, wiens
„ zelfftandige geest zich boven alien tegen(tand verheft, met
„ oorfpronkelijke krachten in het gebied van kennis en verede„ ling nieuwe denkbeelden fchept en onbekende waarheden aan
„ bet Licht brengt, wiens nagedachtenis onze hulde verdient ?
„ Of zijn wij niet aan elk' mensch, in wien wij een' meer
„ dan gewonen aanleg en talenten ontdekken , en die met de„ ze zijne geestkrachten poogde nuttig te zijn , erkentenis
„ fchuldig? Gewis verdient ook deze laattle de algemeene
„ opmerking en hoogachting: ” dus fchriift de Heer KLYN in
den aanvang van het Voorberigt, en deze uitfpraak , met
derzelver toepasfing op den Overledenen , wiens nagedachtenis
hij vierde, is allezins regtmatig. Het was toch UYLENBROEIE
die, te midden van eenen zorgelijken levensitand, zich zelf tot
Kunftenaar vormde, tot Dichter verhief, als Vriend aan de
edelfte vernuften fnoerde, en dat zelfde vuur, met eene dubbeide vergelding, in de harten van vele andere kunstgenooten
ontflak. Als zoodanigen fchildert ons de Beer KLYN, op uitnoodiging der Maatfchappij: Felix Meritis, welker lid , beftuurder, thefaurier en fpreker dezelve vele jaren geweest was,
Aaa
ail,
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zijnen Vriend ; hij verzelt dien van zijne eerfte jeugd , wan.
neer deze, bij het verlies van zijnen Vader, de behoeften van
Moeder en Broeder, door zijnen arbeid op het kantoor,, had
moeten vervullen , en al:ceraijk zijuen tijd uitkoopen ter befchavinge van zijuen geest, tot in rijpere jaren, wanneer hij,
door andere Kunstvrienden bemoedigd, zich aan de Zanggodinnen heiligde. flij doortoopt kortelijk tie War: van weten.
(chap en kunst, door den Overledenen betreden , en wet in
opzigte van tooneet-, minne-, punt., leer-, helden- en lierdicht, en doer ons de hoogte opmerken, tot welke dezelve
geftegen is, zonder dat hij echter, op de wijze der Lofredenaars, tot nitbundigen roem vervalt : het is de oorfproultelijkheid vooral , welke hij in den Overledenen vereert, als
zijnde bijkans alles aan eigene vlijt verfchuldigd.
De wijze, waarop de Redenaar dit oogmerk bereikt, is
voortreffe:ijk niet in den gewonen trant , waarin alleenlijk de
Verdientten des Afgeflorvenen ,met eene doorloopende gefchie..
denis van deszelfs !even, worden verheven , maar met eene
gedwige afwisfeling en wending van oogpunten , die altijd uitloopen op de L yi de, aan mensch en menschheid, aan edelen
kunstijver en arbeid, aan echte zedelijke befchaving, aan
vrierdfchap en navolging irerbonden; terwijt een uitmuntend
Dichtauk als bij het graf des Overledenen, een keurig for
aant,r eeft en sevens, met het gevoel van deszelfs gemis, den
krachtigilen troost mededeelt.
Het is dit slot , wetk geen gering gedeette uitmaakt van den
Bundet Treurverzen , bier boven aangekondigd. Reeds op
den nraen van Winterniaand 18o8, .hadden twintig Dichters,
in deftig rouwgewaad , het lijk van den Overledenen ter
grafplaatfe begeleld; tie Heer P. G. WITSEN GEYSBEEK had eene
korte:fijkrede gehouden ,.en delleer c. couNs , als Vriend en
Voogd der twee nagelatene Kinderen , had deze aanfpraak beant..
woord, Op den daarna volgenden dag, den anften, werd eene
tweede en ftatige Lijkplegtigheid gevierd door den _dichterlilken Vriendenkring , ender do :fpreuk : Kunst deer ;Wend/chap
volrnaakter, waarvan de Afgettorvene medelid was geweest.
en het was ter dezer gelegenheid, dat men befloot tot de nitgave Van eenen Bundel Lijkaichten, tot Wier vervaardiging
eene algemeene nitnoodiging' zdude gefchieden. Hieraan derhalve heeft her Publiek deze mededeeling to danken, dear
een aantal van ruim dertig Dtchteren dezen pligt'van dankbare hulde heeft volvoerd. Men kan bij zulk eene gelegen,
beids- verzameling niet wet verwachten, dat alle ftukken
zcifde hooge diehterlijhe waarde bezitten : genoeg , dat zij Becht;
niet beneden het middelmatige vallen, en dat in alien het gevoel
der vriendfchap zuiver fpreekt.
Op deze wijze werden de verdienften van UYLENBROEK door
RedenzAr en Dichteren-Rei gehuldigd, De.;oodanigen onzer Le-
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zeren, die den Overledenen kenden, of belang ilelien in het
verlies van elken waardigen en verdienfielijken natuurgenoot,
zullen beide flukken met voldoening in linden nemen: welligt
vereenigen zij zich , even als wij, met de uitboezemingen van den Hoer s. vAN WALR g , die wij aihier gaarne
overnernee.
Dichters! 'k zie u tranen plengen,
'k Bidde u, wijst ook mij niet aft
Wilt inijn vriendfchaps-blijk gehengen;
Laat mij ook mijn offer brengen,
Mijne klegt met de uwe mengen,
Bij Glaucelus heilig graf.
Gij, die 't rouwfeest mee mogt vieren,
Zangers van een hoog'ren greed!
Kroont zijn lijkbus met laurieren;
'k Misr dat loot om hear to fieren;
Moog' mijn nedrig klijf maar tieren
Om den voet, waarop ze flan!
Schoon verwijderd van den braven ,
Die nu van zijn' arbeid rust,
Eerde ik zijn huiszorglijk flaven;
Kende en achtte ik zijne gaven,
Zag hem fcheppen en befchaven,
En zijn vriendfchap was mijn lust.
k Voel mij nog tot dank gedreven,
Door zijn' dienst zoo vaak verdiend;
'k Voel nog 't leed, dat mij deed beven,
Toen 'k, in d'avond van zijn leven,
Zijnen brief zag onderfchreven:
„ Uwen jichtweevollen vriend."
Vriendt — uw firijd is afgeflreden,
En uw einde kroont uw werk;
Braaf held , ijver, kunst en reden,
1Viinzaamheld, befchaafde zeden,
Nedrigheid, vol kundigheden,
Zijn de fierfels van uw zerk.
Zooveel goeds en groots re derven,
Burt natuur en kunst verdriet.
Mogt ik uw verdienften erven;
Ieders seining zoo verwerven;
oenivol !even, eerrijk fterven — •—t
't Denkbeeld fireelt
maar vleit mij niet.
a3
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Zoo zie 'k mij allengs berooven
Vallen vrienden om mil been!
Zoo ook heffen , in de boven,
Bloem bij bloemen 't hoofd near boven
Maar -- zij knakten en verfloven ■
't }feast- Narcisje blijft alleea.
Bens toch flerven ook zijn blaaren,
Bens ook volge ik uwen weg ;
't gal dan voor mijn ban en fnaren
Nog een gunflig denkbeeld baren,
flat ik, waar ze uwe asch vergaeren,
Ook mijn' veiikrans nederleg.

disnlierdamfche Burgers-Winter avond-Uitfpanningen. Door A.
FOKKE SIMONSZ. Met Karikatuurplaten. Ts dltsliterdatn,
bij C. Timmer. In gr. Svc. 99 Bl.
e aanvang van een Werk , weIlts voortzetting wij met eenig
D
vertrouwen verwachten, daar dezelve van de aanmoediging, die de Schrijver zal ontvangen, afhangt , en , naar onze
gedachten, dit begin -vrij . algemeene goedkeuring, vooral ook
bij het Amflerdamsch publiek , zal vinden. Het Voorberigt
geeft voldoende reden van den hyperbolifchen fchrijftrant ,
dien FOKKE ook bier verkiest; zoo wordt het contrast te beter
gevoeld , en in dien zelfden Itij1 verwachten wij dan ook de
behandeling der uitfpanningen in de hoogere en van de hooglle
klasfe; — en voorzeker 221 bier het war overdrijven in de
teekening wel het meest doelmatig, en eene waarfchnwing:
„ het is eene hyperbole," daarbij niet ongeraden zijn. Wij
zijn het met den Schrijver eens: „ waarheid te zeggen, is in
alle tijden eene gevaarlijke bezigheid ;" de wijze, waarop die
waarheid gezegd wordt, maakt intusfchen veel, zoo niet alles,
goed; en de Schrijver zal voldaan hebben aan zijne bedoeling,
wanneer zijne fchilderijen niet onwaar, mast flechts in eenen
minderen loon waar bevonden wOrden. Hij belooft ons aanwijzing van tie voornasmfte Winter- en Zomer-Uittpanningen
der drie klasfen, waarin hij de bewoners der Amtlelflad alzoo
onderfcheidt ; de laagfte klesfe gnat hij ftilzwijgend voorbij;
wat zedeloos is, ligt buiten zijn plan.
Hij maakt met de Winterivond-uitipanningen een senvang,
en wel met die van den Zondag. De publieke bijeenkomften in
den Ooijevaar op de Anthonies Breeftraat, en den lifunnik op
den hoek van de Munnikftraat en de 0. Z. Achterburgwal,
hebben in dit eerfte Stukje eene beurt, en beide die Lokalen
stet een dear vergaderd gezelfchap worden indedead luimig genoeg
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soeg in Karikatuurplaten en Befchrijving voorgefteld. Eenig
berigt der vermaken van de middelklasfe van burgers in vroeger
tijd zendt de Schrijver vooraf. Dan, hetgeen vooral onze
aandacht nu trok, en ons bijzonderbeviel, is de Verhande/ing,
die wij, onder den titel van Gedachten ever uitfpanning, uit4vlag: vermaak en verlustiging, als eene Inleiding tot geheet
het Werk mogen aanmerken. De neiging daartoe, en hoe eigenlijk vermaak en verlustiging op de natuurlijkfte wijze words
daargefteld, fpeurt de Schrijver in de daad menschkundig, en
met een behoorlijk oog op de onderfcheidene tijdperken on.
zes !evens, na. Ceres , Bacchus en Venus , elk bier intusfchen van zijne goede zijde , moeten zamengaan , bij het
vet:naafi of de verlustiging van den volwasfenen. De redenen , waarom dit Drietal vreugde geeft , worden door bent
opgegeven , en voorts de invloed van het Klimaat en den Grond
op de uitfpanningen en vermaken der Volken. Eindelijk
ttipt hij de bijzondere redenen aan , Welke in ons Holland de vro.
lijkheid ftuiten, en de vermaken en uitfpanningen verdooven,
• zorg en onderfcheiden (landen. Een Hollander is Koopman;
winzucht in welvarende, en angst en zorg in tegenfpoedige
tijden zweven altijd als zwarte nevelen dour de herfenen (van
de kooplieden ,) en bedwelmen en Licht en pracht, en de fchoo.
ne voorwerpen , die hen omringen, en drukken zelfs de op.
Itijgende verheugende geesten des wijns ten onder. • Voortg
zegt hij: Er zijn eigenlijk vijf klasfen of onderfcheidene ftanden in ons Vaderland. I a . De aanzienlijke lieden ; deze kunmen zelden hartelijk , gui, of landelijk vrolijk zijn, wiji de
etiquette ben gedurig in dwang houdt. 2°. Geleerden; deze
hebben nog al de minfle zorgeu, item, zoo zij rijk zijn! onder hen zoude gul vermaak en uitfpanning plants kunnen hebben, en heeft ook plants, zoodra de wijn hun duet vergeten
dat zij geleerden 30. Kooplieden van den tweeden rang,
namelijk Been aanzieniijne, maar vermogende , volgen de aanzienlijke iu alles na, hebben dus ook hunne etiquettes en ma.
nieren , die de guile vreugde tegen zijn, enz. 40. De burgerkooplieden, winkeliers en lieden , die een kleinen Mandel drijven , wier kippenhokjes magazijnen en wier werkzoldere
onder de pannen fabrijken zijn, enz. met elle de lieden, die
van bun beftaan, enz. Deze lieden worden door de omftandigheden des tijds thans to zeer gedrukt, om guile , waarleinj.
opgeruimcie vreugde uit eenen ruimen boezem
doen blijk
50. De laagite kiasfe van burgers hebben eigenlijk de meest
wezeutijke vermaken , wiji hun lot niet veel verflimmeren kan;
doch zij zoeken y eelal hunne uitfpanningen in zulke plaatfen,
waar de zedi,;heid ons verbiedt hen to volgen.
Deze aigetneene fcellingen intusfchen lijden welt, dit vertrouwen wij ;Lint de Schrijver ons toe, vrij wet uitzondering,
on wij veriongen ci verdere aanwijziog, hoe zicU dan over 't
at.
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algemeen iedere !land in Amfterdam zoo al openlijk uitfpant
vermaakt. Overigens betuigen wij, dat de Heer F OKKE door
slit gel-chat eene bijdrage !evert tot de uitfpanning en het vermask van het lezend publiek , waarvoor hij dank verdient ; dat
lezend publiek althans , hetwelk nog voor deze foort van very
beak vatbaar is; want dit toch ftaat almede gelijk met ieder
ander vermaak ; de fmttak vooral voor zulke foort van gefchriften
neemt of met onzen teeftijd; immers (om met onzen Sehrlivet
te fpreken) de groote NAPOLEON zelf zal, op zijn negentigfte
jaar, zoo hij het beleve , van alle zijne uitgebreide bezittingen
zijn leuntngfwe/ *Been het meest met zijne aandacht vereeren !
Lassynsch Leesboek, voor Eerstbeginnenden, zamenge/leld door
P. WOES , Hofraad PM van den Koning van Beyeren , en
P. W. DORING Kerken- en Schoolraad van den Hertog van

Saxen- Gotha, ens. Te ilmflerdam, bij J. R. Poster. 18o9.
Iei 8vo. XVI en 143 Bl.
heeft zoo veel bijvat
et Latijnsch Leesboekje van
H
gevonden, dat het hier en elders op de Scholen
weinig geoefende Kinderen met veel nut is iagevoerd. Op deGED=

voor

zelfcle, of liever op eene nog betere wijze, is dit boeksken
van de vermaarde pacoBs en r. D6RING ingerigt, en het is
dus zeer gefchikt om bij afwisfeling ten zelfden einde gebruikt
te worden. De Heer F. H. L. DONCKERMANN , die het ten
dienfte der Hollandfche Jeugd ingerigt, en met eene Voorrede
en Bijvoegfel verrijkt heeft, wont het regte fpoor te drukken ,
en zeer gefchikt te zijn tot dusdanig een werk. De Voorrede
Gan de letterminnende yongelingen bevat zoo eene eenvoudi .w
ge, maar overtuigeade , aanmoediging aan onze Jeugd , die
het Latijn begint te leeren , en is zoo krachtig en op den
jnisten trant gerchrevett , dat wij niet twijfelen , of de Hr.
DONCKERMANIv , niet in eenige Krrygsfehool de Zedekunde onderwijzende(l) maar in eene bloeijende Latijnfche School een' nuttigen Leerfioel vervullende, zal, met zoo vele anderen in ons Vai
derland, het grondig onderwijs der oude Talen handhaven , en
tegen alien inmengfel van Duitfchen trant behoeden. Dat hij
zulk een' Leerftoel verdiene , was reeds voorlang ons be4
tend, en is ons uit dit Werkje nader gebleken.

ALGEMEENE

VADERI. ANDSCHt
LETTER-OEFENINGEN.
Arlandboek van den Christehjken CatholUken Godsdienste
Om zich zeiven en anderen te onderwijzen. Door
L. OVER BERG , Leeraar der Normaalfchole te Mt/0er.
Uit het floogduitsch vertaald door B. DOOREN WEERD
R. P. te Campen. Te Deventer, bij J. W. Robins.
1809. In gr. 8vo. XL en 638 bl.
e verbreiding van npgeklaarde hegrippen , over den
waren aard der Christelijke Leer cn het regt gebruik der Heilige Schrift, door Protestanfche Godge.
leerden, en vele van tijd tot tijd door geleerde en gematigde mannen uitgegevene fchriften, daartoe flrekkende,
hebben, ginds en elders , ook eerie aanmerkelijke wending aan de leerwiize van ver:cheidene Roomsch.Katholijken gegeven. Men heeft met genoegen eenen BRENis
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IAN° , T HADDIEUS , GEDDES , SAILER , OBERTHUR.
HUG, DERESER NATTER,, SC HRANT en anderen, uit

rdenwe Bijbelvertalingen , godgeleerde en uitlegkundige Verhandeiingcn, Fiend. en Leerboeken , en velerlei andere nuttige gefchriften , godsdienftige onderwerpen betreffende , van deze zijde leereu kennenc De
Eerw. OVERBERG fchoon over 't geheel nog gehecht
aan de oude leerwijze , verdient ook ender die genen
gerangfchikt te worclen , die zich op de verbetering van
openbare volksonderwijs en fchoolchrezen met loffelijken ijver toeleggen. deal verwerpelijk ontuig, waarrude dergelijke Leerboelcen nog {'reeds tot walging opgevuld zijn „ is hier geheel achrergebleven , een voornaam
deel van de Christelijke geloofs- en zedeleer in derzel ,,, er ware eenvoudighcid voorgedragen, en over 't gcheel de ugto leertoon gevat. Dc Schrijver weet zicla
Haar de vatbaarheid van ongeoefenden wiisfelijk te
Sehikken , en de dadelijke beoefening der Godsdienstleer,, op erne overredende wijze, aan te prijzen. Hoe
veel meer gneds zeal de Leeraar der Normaalfchool te
kunfler , in dit voorinalige BiSdom, daar hij een uit
LITT. 1809. NO. 9.
li b
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geftrekten werkkring en veel roem heeft, kunnen
ten , wanneer eenmaal de lieldere flralen van meer en
nicer verfpreid Licht 's mans edeldenkende 2jef herdic_
nen 't Zal hem daartoe niet aan gelegenheid endue.
keen, en dan bopen wij ook, dat hij er de oogen niet
voor zal toefluiten.
Men kan 't den Schrijver niet kwalijk nemen, dat hij
de Leer der Roomsch-Katholijke Kerk, in de voornasne getrouvi blijft ; dat hij geene gedeele.
ten der Kerk in verfclrillende gezindten, die elkanderen
tegenfpreken , maar flectits ddne Kerk, wier leden alien
in de Leer overeenfiemmen, onder een Opperhoofd, erkent; dat er , zljns oordeels , buiten de Kerk geene
zaligheid is, ten zij iemand , zonder zijne fchuld, buiten de Kerk leve ; dat de Kerk de onfeilbare uitlegfter
is der Heilige Schrift dat alle hare uitfpraken over tit
Leer onfeilbaar zijn , en dat deze onfeilbaarheid niets
lijdr, 0 zijn de opzieners zeer;onwetend en goddeloos ;
dat in de gewijde Schriften alleen de Leer der Openbaring niet vervat , maar een gedeelte derzelve door
overleveringen tot ons gekomen is, van welke de Kerk
*Been de bewaarfter is ; dat Maria , de moedet
van Jezus vrij is geweest van erfzonde , en dat de
naam Jezus eene groote kracht heeft. Maar,, als de
Eerw. OVERBERG ,beweert, dat, wanneer hij de Leer
zijner Kerk niet regt voordraa g t , hij er zich niet bij
zijne onkatholijke Christelijke Broeders, maar bij zijne
Kerk -over moet verantwoorden , en dat hij, onder die
voorwaarde alleen , aanmerkingen van verfchillend denk-enden kan aannemen, dan vergt hij in de daad te veel.
Daar hij zich toch fteeds op 't gezag der Heilige
Schrift, tot bewijs van deze en andere leerbegrippen ,
beroept, behoort 't een ieder vrij te ftaan, naar vaste,
door elk kundig en onbevooroordeeld Roomsch-Katholijken erkende , uitlegregels , te oordeelen , of die bewijzen Reek houden. En hoe veel valt dan ook niet op
vele bijgebragte bewijzen aan te merken? Welk kenner
der Hetnreeuwfche taal zal zijne toeftemming geven aan
de vertaling en uitlegging der Godfpraak , Genef.III: 15,
die de Schrijver in dezer voege overzet :1k zal vijandfthaft
lichen tusichen u en eenelvrouw , tusfchen um, zaad en haar
zaad zij zal u den kop vertrappen , en gij zult haren hiel
belagen; en er dan deze uitlegging van geeft : „ Gij,
duivel! eenmaal zal eene zekere vrouvir , (de allerzaligfit
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fie Maagd Maria,) uwe grootfte vijandin zijn , want
nit deze vrouw zal er Een geboren worden , welke
uwe magt henetnen en de menfehen weder gelukkig maken tat. Gij zult alle bedenkelijke listen bewerkItelli.
gen, om dit te beletten ; maar gij zult het niet kunnen"?
Floe willekeurig wordt uit de woorden van Jezus,
Joh. XIV. 1k zal den Vader bidden, en Hif t61 u eenen
anderen Vertrooster geven , opdat Hij eeuwiglijk bij u Mist , de Geest der waarheid. Deze zat u a:les leeren, en
alles ingeven, wat ik u gezegd heb , als bevattende eene
belofte niet alleen aan de Apostelen , maar ook aan
hunne wettige Opvolgers, de onfeilbaarheid der Kerke
afgeleid? Hoe zwak is de grond , Ivaarop 't als
twijfelbaar wordt aangenomen , dat Petrus tot tipper.
hoofd der Kerk is aangefteid , uit 't zeggen van Jezus,
Joh. XXI: 15, weld mijne knoweren , weid rnijne fthapen 4
als wij er Hand. XX: 28 en I Pet. V: I , a mede' vergelijken? En hebben niet lundige Roomsch-Katholijken zelfs, bij voorb. de geleerde THADDICUS, 't geteg.
de van Jezus tot Petrus , Matti): XVI: t8, Gij zift
Petrus, (dat is een fieenrots ,) en op deze fleenrots zat ik
tnijne Kerk boutven , (waaraan ook onze SChrijver not
zoo veel gewigt hecht ,) nit de gerchledenis der eerfte
grondvesting der Christelijke Gemeenre op den vermaat..
den Pinkllerdag beter verklaard? Is 't
dat 11
in onzen till, uit Phil. II: g, ro. Hand. IV: r2. XIX:
2 3 , worth beweerd , dat de naarn yezus eerie kee p roote kracht beefs, wnitheer dezelve met gepasten eerbied
en met vertrouwen uitgerproken wordt
Op de orde, die verre of is van natuurlijk re zijn,
zou ook vrij wat aan te merken vallen. Zie bier deb
inhoud en de orde van het onderwijs voer eerstbeginnenden:
31 Wie de gene is, die ons bet leven gegeVen heat, eh
welke zijiit eigeilfehappen zijn ? Waartoe ons God bet
Leven gegeVen hteft? Wat God gedaan heeft , Dike
ons tot den hemel te helpen? Sehepping van _Adair') en
Eva, hunne Ongehoorzaambeid, belofte eehes Heiland.
'Geboorte des Heilands, vrome jeugd , openbaar Leaf.
larambt. Lijden, begrafenis, verrijzenis, hemelvaarf.
tending des H. Geestes. De alierheiligfte Driehntgheid.
Wat God nog dagelijks tot ons hell doet en doeh zee
De Apostelijke Gelbofsbelijdenis. Wat wij zelve
ten doen , om tot het eeuwige leven , te geraken. Vhtt
bet geloof, de hope en liefde. De Mille titn Geb6Bb
den
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den Gods. Van de vijf Geboden der Heilige Kerk.
Van het Gebed; korte unlegging van bet Onze Vader.
Van de Heilige Sacramenten; van het Doopfel. Van
de Boetvaardigheid en het Sacrament der Biecht."
't Geheele Werk, waarvan reeds in 1804 te Munger
een derde druk is te voorfchijn getreden , beflaat uit
Brie Deelen , waarvan dit flechts het eerlte uitmaakt.
Vooraf gaat een Onderrigt over de wijze van onderwijs
voor jonge Geestelijken , bl. 1-204. Waarop dan,
volgt de reeds genoemde Leiddraad, of inhoud en orde
van het onderwijs voor eerstbeginnenden , bl. a05-312.
En hierop weder een tweede Leiddraad van onderrigt
voor meer gevorderden , bl. 313-638.

Christelijk Magazijn. Bidet; Deels 3de Stuk. Te Hoorn,
bij J. Breebaart. In gr. 8vo. 124 Bl.

D

it Stukje bevat ,
Eenige Aanmerkingen over de gefchiedenis van den
deugdzamen jongeling , Matth. XIX: 16-2a. Mark.
X: 17-22. Luk. XVIII: 13-23 , door den Eerw.
ALB. CONRADI Pred. re Oostwoud. De vraag van den
jongeling, over wien de Schrijver gunftiger denkt, dace
veelal plaats heeft , deze vraag, wat zal ik goeds does,
opdat ik het eeuwige leven hebhe, of beerve ? zal dezen
zin hebben : wat moet ik doen , om mij van de hoogfte
gelukzaligheid , in het rijk van den Mesfias , te verzekeren ? Hij verwachtte , dat hem lets groots zou opgelegd worden , waartoe hij zich dan ook gereed.toonde,
en hoopte alzoo tot het Apostelambt toegelaten te worden. Daarop zal het zeggen van Jezus zien , in deszelf5;
gegeven antwoord , zoo gij wilt volmaakt zijn. Men
moet, alles wel inziende, in hem oprnerken , r. Eene
ernftige begeerte naar onderrigt van Jezus. 2. Gevoel
van diepen eerbied voor denzelven. 3. Edele bewustheid van onfchuld. 4. Opregtheid van hart. Hiertegen fchijnen wel deze en gene bedenkingen over te
flaan, die den jongeling van verregaande verwaandheid
verdacht maken, en althans zijne fterke gehechtheid aaa
de goederen dezes levens aan den dag leggen : doch
hierop wordt met fchraudere bedachtzaamheid 't een
in ander geantwoord, waardoor 't ware oogpunt, waarnit
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uit men deze gefchiedenis dient te befchouwen, ook
nog eenigzins nader bepaald wordt. Er volgt nog zekere foort van leerrijke aanmerkingen , zoo als men ze
gewoon is, in kerkredenen , bij wijze van toepasfmg ,
achteraan te voegen. Waarfchuwingen tegen het ijdel
vertrouwen op eigen geregtigheid vindt de Leeraar bier
geheel ongepast; maar het verhaal der Evangelisten zal
nuttig onderwijs, ter bevordering van ware zelfkennis,
en regte kennis van de grootheid van Jezus , bevauen.
Wij hebben dit een en ander met genoegen gelezen.
Met een weinig minder omflagtigheid evenwel , en hier
en daar ook met wat meer Logifche orde, en juistheid
in het bepalen van den letterzin, zou dit ftukje zich
nog meer aangeprezen hebben.
2. Eene l'erhandeling over Rom. VIII: 19-22. De
meest waarfchijnlijke onderftellingen der Uitleggtren,
aangaande het zuchtend en hopend fchepfti , worden in
overweging genomen, en deze, als de eenige ware, op
goede gronden aangenomen en met fchrander oordeel
verdedigd , volgens welke er het menschdom in 't algemeen door verflaan wordt, dat reikhalzende verlangt naar
cen beter Leven. een volgend Stukje zal deze Verhandeling voortgezet worden , in eene dergelijke over
VS. 237-25.

3. Een Fragment, ten titel voerende, de Regen, uit
de Urania van EWALD. Het bevat een verdicht vethaal van den godsdienftigen indruk, dien het vallen van
regen , na eene langdurige droogte , op zekere dorpbewollers maakte , die men bier , bij deze gelegenheid,
alle te zanier' , oud en jong, op den zoogenaamden Brink
in een grooten kring geplaatst , bijeenvindt , onder 't
geleide van des Predikants vrouw, eene Oade , die, op
Naar flokje leunende, het ftichtelijk gezang , en wat
bier verder voorviel , beftierde. Wat heel overdre.
yen komt ons dit fragment voor.
4. Een Dicbtflukje, dat ten opfchrift heeft, aan mijne Vriendin, bij het overlijden van haar Dochtertfe. Dit
opftel van eene Boerin in Noordholland firekt , vol.
gens eene Aanteekening van den Uitgever, ten bewijze , dat ook in die kringen zeer befchaafde , kun.
dige en gevoelige vrouwen zijn , die eenen goeden
fmaak hebben.
5. Een dvondzang van een ongeneetuden. A's dichtftuk
Bb3
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Ituk aangemerkt, heeft deze zang wel geene bijzoncle.
re voortreffelijkheid ; men zal er zich echter, even
ads van vele derge/ipen , met Ilichting van kunnen
bedienen.

Twee Bevestigings Leerredenen over Joh. XXI: i6 en
Matth. XXIII: 8b „ door P H. VAN LIS Predikant
to Middelburg. 4ldaar, by S. van Benthem. 1803.
In gr. 8vo. 79 Bl.
en- kent , uit vele uitgegevene proeven , over verfchillende onderwerpen , de predikwijze van den
Middelburgfchen Predikant VAN Lis , die nu ook de
verzameling van goede Leerredenen , die wij van hem
hebben , met deze twee heeft willen vermeerderen; betden uitgefproken bij de bevestiging van twee zijner
4mbtgenooten in hunnen dienst te Middelburg, A. J.
ONOTICK HURGRONJE en c. KGOLHAAS. Belden zullen
door hun , die dezelve gehoord hebben , gepast getior•
deeld zijn voor de gelegenheid bij welke zij zijn ge•
houden; en dit zal men nu ook , bij 't lezen, alzoo
bevinden. Er worden ongetwijfeld niet zelden , ook
bij zulke gelegenheden, Leerredenen uitgefproken, die
op verre na met deze niet in vergelijking kunnen komen.
De Eerw. VAN Lis overtreft vele van zijne Ambtsbroe.
ders in gezond verliand en Bijbelkennis , en 't ontbreekt
hem geenszins aan bekwattmheid, om zijne denkbeelden
in geregelde orde nit te drekken en op eene overredende wijze voor te dragen. Er heerscht echter nog
needs, in zijne Leerredenen, eene al te groote langwijligheid en toegevende ichikking naar vGlksiregrippen,
die opgeklaarde Leeraars Met langer be'hoorden in de
hand te werken en alzoo te helpen vereeuwigen. Aan
zulke en dergelijke uitdrukkingen , als : Inelaatsch inzegening-werk, en : ik hob 5ezus zelven , den atom tegenl000rdigeu en ahvetenden, alder tot eenen hoarder en beoorde(e)laar, en ,WHISth , voor alle dingen , naar dies
hoarder te fchates itinnen wij almede ens zegel niet
bechten,
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ilanfpraak van den Bisfchop van Palencia aan zijne Odom'sgenootert. Eene gewigtige Bijdrage tot de Gefchiedenis
van den Spaanfchen Revolutie-oorlog ; behelzende ook een
leerzaam onderrigt , hoe Christelijke Kerkgemeenten en
hare Opzieners , bi/ gevaarlijke en bedroevende Staatsgebeurtenisfen , zich behooren te gedragen. Uit de Spaanfche
taal overgezet, met Historifche ilanteekeningen van den
Vertaler. Te ilinfierdan; , bij A. B. Saakes. 1809.
In gr. 8vo. 30 Bl.

Deze

Aanfpraak maakt buiten twijfel een zeer fterk
contrast met de woorden en verrigtingen vai vele
der hoogere en mindere Geestelijkheid in Spanje, Naarvan ons van tijd tot tijd het gerucht ter ooren 'kvam;
en de gegrondheid van zoodanig gerucht blijkt ten overvloede uit een en ander gezegde van dezen Bisichop.
Ilet is juist wel niet te vergen van iederen Geestefijkcn,
dat hij op dezelfde wijze en met dezelfde woorden zijn
kudde opwekken en vermanen zou, indien hij uamelijk
niet eveneens denkt als Palencias Bisfchop ; maar dat
bij trachte terug te houden van iederen onwettigen flap,
van iedere onberadene en dolzinnige onderneming, waarfchuwe tegen haat en wrack en ontoenfchelijkbeid, n,Lies
trachte voor te komen , wat de ijsfelijkheden doer voortduren en vermenigvuldigt , en, naar de les van het Evangelie , aanzette , nip liever ongelijk en fchade te lijden,—
dit voegde het heilig ambt, en had men van iederen Bisfchop, hoe hij dan ook dacht , mogen eilchen. Overfgens , Geestelijken zijn geene Staatsmannen, en van den
Christelijken Leerftoel of voor het Altaar pasfen geene
itaatkundige voorftellen. Die Geestelijke verilaat ,
ons oog , het best den waren aard zijner verpligtingen ,
en behartigt het allergetrouwst en met de meeste wijs,heid
zijn ambt, die, gefteld den eenen dag ware zijne woon•
plaats in de hand van die , den anderen in de hand van
gene, en dat bij de meest mogelijke afwisfeling, zic4zelven gelijk , zijne kudde refit nuttig, ook in hunne dan
pbatshebbende omitandigbeden nuttig, ter bevordering
van deugd en menfchelijkheid toefprak , en uit godsdienftige gronden bij ieder ongeluk wist te troosten.
Indedaad, men oordeelt geheel verkeerd, bijaldien men
de Spaanfche Geestelijkheid over het al teen en zonder
b4
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eenige uitzondering als ezelachtig dom en dweepzuchtig affchildert; dit merkt de Vertaler te regt op in het
Voorberigt , (en bet Stukje, dat thans voor ons ligt ,
ftrekt ten bewijze;) en wij voelen met hem , dat het niet
onmogelijk is, dat men in onze dagen wel Bens bijzondere redenen hebben kan , om deze diepe onkunde en
dweepzieke dolzinnigheid in Spanje , als zoo algemeen
heerfchende , te doen voorkomen; terwijl hij in het bij,
zonder ook van het Yefuiten-Collegie te Palencia loffelij..
ke melding doet.
De Aanfpraak zelve Is w81 geileld; wij namen de,
zelve met groote nieuwsgierigheid in harden, en twijfelen geenszins, of dit is ook hij velen onzer Landge,
nooten het geval. Zij word gehouden bij het verrigten
van den boom Altaardienst , toen men de Franfche
troepen in hec vorig jaar nu binnen kort ook in Palencia
verwachtte ; welke ftad hen daarop dan ook (waartoe , naar
het fchijnt , deze Aanfpraak wel jets heeft toegebragt)
met beuschheid heeft ontvangen. Vooraf verontfchuldigt zich de 13isfchop, als het ware , over het onderwerp, dat wet niet tot zijn hoofdwerk behoorde; maar
iuitengewone ziekten , zegt hij , vorderen ook buitengewone
geneesmiddelen. IVanneer een medeherder van Christus ziet,
dat vele van zijne kudde jammed:We dolen , dat zij tilt VERANDERDE STAATSINRIGTINGEN aankiding nemen out
hunne pligten , als Christenburgers , te veronachtzamen ,
en zij daarin door oproerige Kerkvoogden , ten koste van
bun eeuwig belang, worden voorgegaan, — in zulk een geval MAG en MOET hij ook POLITIEKE taken tot eenen grand
jeggen, om die zielen, waarover de lieve HEER hem het opzigt gaf, te vertnanen , enz. Voorts geeft hij den /land
der zaken op , en deelt dan met aandrang en hartelijkbeid de volgende 5 vermaningen mede. I) Zich te onderwerpen aan den wil van God en zijn voorzienig albeltuur. (Eene herinnering aan het belluur van God over
211es , en dat alles door Hem tot hell der ware ALOE.,
MEENE ApostolifChe Kerk geregeld wordt.) a) ?jell, door
eenen vertlandeloozen Godsdienstijver be/luurd, niet te
laten verleiden door valfche fchrikbeelden of inboezemaingen der dweepzucht. 3) Liever hunne belangen
non .en , aangelegenheden en behoeften te bevelen aan
onzen HEERE. 4) Zich verilandig te voegen naar de
Ichikkingen van bun , die over hun in hoogheid gefteld
yAin. (Waaronder hij den Franfchen Keizer vooral
noemt, als fiaande tot hun laud en yolk in eene betrekking
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kingdie tot gehoorzaamheid en STILLE ONDERWER+
PING 9dwingt ; zijnde daarbij groot in map in daden, in
flaatkunde , in vergeven , ire be1often. 5) Om zoo veel
mogelijk mede re werken , dat, bij de belegering van de
Rad , geene verdedigingsmiddelen gebruikt , maar de
Franfche troepen willig binnengeiaten werden.
Ziet daar het beloop van deze gewigtige Bijdrage tot do
Gefchiedenis van den Spaanfchen Revolutie-oorlog , zoo als
de titel zegt , waarin men den meer verlichten Roomschgezinden Geestelijken duidelijk genoeg kan opmerken:
b. v. „ Godsdienstijver is prijswaardig; maar als zij
(hij) door verkeerde driften en door domme partijdigheid
aangevuurd — als zij (hij) door herfenfchimmen en redelooze eigenennigheid beftuurd wordt , dan is zij (hij) misdadig , en ontaart in eene _Prat bare dweepzucht. Eene
dweepzucht, die zoo zigtbaar is in de gevoelens en handelingen van alien , die u zoeken wijs te makers , dat
aan hun eenige voorname Heiligen verfchenen zijn, met de
beleften, van de infurgeerende Spanjaarden, in den krijg,
overal te zullen vergezellen , en zeker te doen overwinDat deze verhalen geenen den mintlen grond
nen.
van waarheid hebben , hiervan worden wij dagelijks
overtuigd , daar er reeds zulk een groot aantal
der wederfpannelingen verltrooid , verilagen of gevangen zijn. — En, al ware dit anders uirgevallen , dan
nog zou men voor rede geheel onvatbaar , en in den
Katholijken Godsdienst verkeerd onderwezen moeten zijn,
om aan foortgelijke vertelfels geloof te geven. — Neen,
mijne Geliefden ! de Heiligen zijn in den Hemel — "
Regt zoo , eerwaardige Vader! en daar moeten zij ook
mar blijven.

Kenmerken van eene, de fpoedigfle hulp vereifchende foort
van Hoest , gepaard met eene bezvaarlijke ademhaling;
of over de Croup. Een woord aan Moeders. Naar het
Hoogduitsch van Dr. J. A. ALBERS , door F. D.
MOHR , Med. Dot?., Chirurgyn Major bij de Armee
van Z. M. den Koning van Holland. Te Anfierdam
bij L. van Es. 1809. In gr. 8ve. 35 Bl.
D it Stale, offchoon niet van de uitgebreidae, behoort evenwel, om deszelfs beknoptheid en cinideBb5
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jiikheid, de aandacht der Geneeskundigen , en , daar het
ton eat word aan Moeders op den titel voert, ook die
der Ouders niet te ontglippen, opdat deze laatfle daardoor in that gefteld worden, om tijdig de hulp van eenen
bekwamen Geneesheer in te roepen bij eene ziekte, die,
wel is waar, niet dagetijks voorkomt, maar ook clan,
wanneer zij zich vertoont, allergevaarlijkst zijn kan.
De kenmerken, oorzaken en bet beloop der ziekte
worden beknopt opgegeven , terwiji de Schrijver zeer
Nerttandig aver de genezing nips bepaaldelijk me,dedeelt,
zijn Werkje niet onder die fchadelijke volksgelchriften
willende rangtchidiken, weike aanleidlog tot eene fomfi
Ached verkeerd, toegepaste zelfgenezing geven. — De
Sehrijver en de Vertaler verdienen dus voor hunnen
arbeid onzeu dank.

BOrage tot de kenni-s eu genezing der &pp. Naar her
flopetiltsch yen pr. JOH. JAC. HARTLINIKEIL , door
IZAAK DE KON/NG Stads Med. Doe. en V;-pednteeiter te Yollenhove, Te Anlierdam, bij L. van Es.
1809. In gr. 8%. 61 Bladz.
ok deze Bijdrage verdient de opmel.king der Genee.
kundigen. Zij bevat eenen Brief van Do6tor
ROY, Profesfor in de Geneeskunde te Parijs , aan eenen
Gouverneur-Generaal , benevens een Uittrekfel' uit bet
RandwUrterbuch der Medicinifchen Klinik etc. van Do&or
w. F. pmyssio.
Wnt den eerften betreft, vinden wij daarin bet gevoc.
len aangenomen van de zoodanigen , die de Croup onder
de ontitekingsziekten rangfchikken , zoodanig echter,
dat zij zinkingachtig, van eene konde, ilijinerige , roosachtige natuur zijn kan men vindt , offchoon niet juiss
is de beste volgorde, bier en daar vele belangrijke wen;,en en aanmerkingen verfprei.d, die de aandacht en bet
inclerzack der Geneeskundigeo verdienen.
klet Uittrekkel j8 in eene ;neer fystentatifche orde gefcigeven ; ook deszelfs 8 claiiiver houdt deze zie,kte voor
eene ontfteking ; bea-aande de Croup, volgens zijne gedachte , in verhoogde prikkelbaarheid en vermeerderd
Yermogen van de vaten der buid , welke de Lucbtpijp
inwendig bekleedt; zoodat deze beide (verhoogde
ke/-
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kelbaarheid en vermeerderd vermogen der huidvaten)
4ene ontfteking daarfleflen.
Wij danken den Vert ales , die ons tevens in zijn Voorberigt de geneeswijze van LLNTIN opgeeft , voor zijue
weivolbragte taalc.
Gefchiedenis der Christeliike Kerk in de Achttiende Eetrv;
door A. YP-Y, Dr. in de Godgel., gewoon Hoogleeraar
in de Godgel. en Kerkel. Gefchied. , en iikademie- Prediker win de Hoogefchole te Harderwijk , enz. PlIde
Deel en VIIIfle Deel. Te Utrecht, bij G. T. van
Paddenburg en 'Loon. In gr. Svo. 474 en 514 Bd.
il Christianum
Christianis cernitur;
N
Nec his potens medeln qureritur
Quid ergo agunt Christi Miniftri? Disputant.

Hoe vreemd ook een Motto boven eene Boek.Recenfie ftaan moge , konden wij ons niet wederhouden
die regelen van den Hoogeerw. s. WEREIVFELS te nederte
ichrijven , bij her aanvaarck if eens Verflags van het eerst
yermelde Deel der Kerkelijke Gefchiedenis van de Achttiende Eeuw. Het inzien van den inhoud geregtigde oils
daartoe ; en zullen onze Le zers zulks billijken , ais wij dien
afichrijven.
„ FIistorisch Verflag van de hevige
Twisten in het Hervorrnd Kerkgenootfchap. Gefchiedenis der Twisters over de regten der Kerk en den
openbaren Godsdienst. — Gefchiedenis der Twisten tusfchen de Hervormden en andere Kerkgenootfchappen over
de Godsdienstleer. Gefchiedenis der Twisten in de
Hervormde Kerk van Engeleind over de Godsdienstleer.—
Gefchiedenis der Twisten in de Hervormde Kerk van ons
Vaderland over de Godsdienstleer. Gefchiedenis van
zeer geringe Twisten over de Godsdienstleer in ons Vaderland. — Gefchiedenis der Twisten in de Hervormde
Eerk van Zwitfer1and over de Godsdienstleer."
Over des Hoogleeraars fchrijiwilze , in flit Werk gehouden , hebben wij ons zoo dikwijls uitgelaten , dat her.
balers zoo overtollig als vervelend moge geacht worden.
Nogtans kunnen wij niet nalaten bier op te merken , dat
itt
(*) Ook onder den titel Celi4ledenis van het KerkgenootMap der Hervornden in de XVIllde Eeuto , enz. Zie, wegens de reden dezes dubbeien
onze Faded. Let:erael:
voor 188o-.
o 6. h
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in de behandeling dezer Kerktwisten eene breedvoerigheid heerscht, die misfchien ook door de onaangenaamheld der floffe te meer verveelt , en bovenal wanneer het
op nietsbeduidende kleinigheden aankomt , aan welke
mogelijk de naam der Gefchilvoerderen , ten tijde van
het opbruifen , bij de onderfcheidene Aanhangen aangelegenheid bijzette , doch die nu, althans wanneer zij
zich verre van onzen leeftijd verwijderen , geene belangrijkheid altoos hebben. Wij erkennen , dat een Gefehiedfchrijver de Bonn, te zijner bewerking voorkomende , niet fchept, maar vindt: doch aljn er niet vele
itolfen , welke met eene zeer ligte hand alleen verdienen
bewerkt •te worden, en niet meer dan enkel eene aandiiiding verdienen, ten blijke dat de Gefchiedlchrijver des
niet onkundig geweest hebbe ? De Hoogleeraar YPEY
gevoelde dit bier en daar, en ging alsdan op dien trant te
werk. Wij, en zeker vele Lezers met ons zullen IA en.
fchen, dat hij het meermalen gevoeld, en dit gevoel op.
gevolgd hadde.
De opgegeven inhoud duidt de Twistfloffen , hier be.
bandeld , hoofdzakelijk aan. Wilden wij ons tot eene
meer bijzondere opgave van alle deze inlaten , wij zon.
den tot eene te groote breedvoerigheid vervallen , en ons
veelligt fchuldig maken aan het zoo even aangeftipte
gebrek.
Schoon de Gefchiedfchrijver, blijkens den inhoud , de
Hervormde Kerk , zoo in Engeland als in Zwitftrland , ten
aanzien der Twisten befchrijft , is hij verre het hreedvoerigst over de gefchillen , in ons Vaderland gerezen. Hoe
vervelend lang is de twist niet der Coccejanen en Voetianen !
Aileen vindt de geest eenige verademing , als men lagchin moet om de onderfcheidene benamingen bij deze
twee lang twistende Aanhangen; als men leest van oude
en nieusve, van doode en levende , van zuivere illarckiaanfehe
en Brakelfche Voetianen , en de Coccejanen onderfcheiden
vindt in groene en dorre, in Leydfche of vrije en Utrecht.
fehe of flijve; als de gemengde, Masteluinen of Coccejaan.
fine Draaijers geheeten worden , of den naam van ernIfige
of Leydfche heidere en kordate Coccejanen droegen. Bii
alle deze misfelijke namen , door YPEY opgegeven, ftaat
*us voor, ook de laattte wel cells geile Coccejanen te hebben hooren noemen.
In deze Epuw ontflonden de Ralliaanfche twisten, tot
ten,: groote lengte gerekt ; alsmede de gefchillen over
de
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de Regtvaardiging , met de daar aanklevende. Te regt
wordt des Getchiedfchrijvers verontwaardiging te midden van bet vermelden dezer gefchilvoeringen gaande.
91 Wij vinden ons," dus drukt hij zich uit , „ verplaatst in de donkere kloosterfcholen der middeleeuwen,
alwaar de, in alles zulk een helder licht gevende, Openbaring van God, als de eenige fcheidsvrouw in Godsdienstverfchillen , geheel was buitengetloten , en du.
grondllag van hetgeen men voor waarheid Held geen andere was , dan bet armhartig gezag der feilbare Vaderen , en der willekeurige magtfpreuken van aan mistasting niet minder blootgeflelde Kerkvergaderingen ! Welke duidelijke bewijzen levert ons hier de gefehiedenis
van de rreurige getleldheid der Kerk in ons Vaderland
gedurende het midden der Achttiende Eeuw! Hoe was
het mogelijk , in Bien tijd, de waarheden der godsdienstleer voor ten dag te brengen, van onder zulk een' door
elkander verward liggenden hoop touter menfchelijke begrippen , zonder zich te willen bedienen van het licht
der goddelillee teregtwijzing ! Dit verznimende, wierp
men het eene boven het andere , en hoe langer men zocht,
hoe minder men het bedoelde vinden konde; tot dat men
op het laatst , des arbeids moede , het ineestgevallige
angreep , en dat , als den juist begeerden fchat der
waarheid , met grooten ophef , prachtig ten toon fpreidde. Eigcnlijk zocht men nict naar waarheid , mar
naar 't gene welter de Vaderen voor waarheidgehouden.
Madden hierop leiden zich de Leeraars met alle kracht
toe ; die hierin best fiaagde , werd wegens zijne geleerdheid geroemd. De Leeken betuigden hicrover hun
welgevaiien , dikwerf, naar de mate hunner bekweambeid , den Theologanten hierin de behulpzame hand biedende. Op het goddelijk licht der waarheid zaif had.
men den domper des vooroordeels gezet. 't Voorvederlijk geioof der I lervormde Kerk was de eenigfle
liar op den weg der kennisle en der godzaligheid! Treu.
rige tijden ! "
De hooeloopende twist over het innig Christendom
bragt een aantal fpreekwijzen, uitdrukkiugen en 'lettingen
ter bane, uit de febriften der illystieken ontleend , als
het verlinelten in den gioed der uitnernende Liefde van Christus — het verdwijnen in zijne eigenc zondige nietig,heid
een begenadigd Christen gezegd fnogt warden tot alien
veden werk ten eencniale onwillig , anmagtig , onkundig,
OPP.
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, en hij Ju g , fà BeIti*
engefchikt en ondeugend te
niet in float zijade, om den minflen lust tot bet goede
zich te verwekken , bij bevinding beboorde te leeren kennen en te beoefenen de dierbare vijf nieten , ik wil
Wet, ik kan niet, ik vat niet, ik heb niet , ik deug
niet !
De Deurhoviaanfche en daar aan vervvante gefchillen
beflaan geen kleine plaats, alsmede die over het Verbond
der Werken. — Het zoo veel geruchts wekkend gefchil
over den Zwolfchen Kerkleeraar vmv DER os behandelt
de Hooglceraar met eene prijsfelijke gematigdheid. Het
verhaal dezer gebeurtenisfe bevestigt, naar 's mans °ordeel , hergeen hij meermalen van den Chat der Hervorm•
de Kerk in 't midden der Achttiende Eeuwe had aangemerkt; en ftaat bier aangeteekend , tot oneer van die tij.
den : „ Wie ziet niet, dat in deze tijden nog dezelfde
tuimelgeest van vervolging heerschte, weike voorheen
Buss en VAN PRAAG te Konllans naar den brandflapel
dreef! Ware de Christenkerk hier te lande niet verdeeld
geweest in onderfcheidene Genootfchappen , die door
den Souverein vrijheid van Godsdienstoefening hadden
gekregen, gewis ook VAN DER os zoude het dan vont
hem geftookte martelvuur niet hebben kunnen ontwor4
flelen. De drift der Ketterverdelging W23 nog dezelfelê
als in vroeger dagen ; maar de magt ontbrak.4'
VAN DER os, ter kerke uig.eflooten vervoegde zich
vervolgens bij de Doopsgezinden , onder welken hij meek
verdraagzaamheid , en minder vervnlgzucht , dan bij de
Hervormden, hoopte te vinden. Wil tnogen er Hivoe,
gen: en ook dadelijk vond, flaande zijn LeeraLrambt in
de Beverwijk , en veeljarigen dienst te Oostzaarldam;
fchoon, in den aanvange, ook in dit Kerkgenootfchap
van niet weinigen gelaakt.
Wij kunnen alleen met een woo rd gewagen van den
twist tusfchen BONNET, VAN DER KEMP en GO(DR ICKE;
van APPELIUS met JANSSONIUS ; van VAN DER MAECK,
en het verfchil met KLEMAN ; dat van DARKEN en.
HOFSTEDE, en van den laatstgemelden 213:Bede HABBE•
MA, tegen BURMAN, waarin het Potitieke zich mengde,
't geen ook invloeide op verdere hier vermelde Kerkge•
fchillen.
Waarheid is de getuigenis, Welke de Hoogleeraar ter)
ot dezes Deels geeft : „ Tot eer van on ze tegenwootdige
codgeleerden mag men verklaren , dat zij gematigder bti*
daar.

GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJICE KERR.

363

diarder, verdraagzamer, vreedzamer denken, dan hunne voorgangers in het begin en oak in bet midden der
VIIIde Eeuw. Zints de tijden der Apostelen heeft
men gewis , over het algemeen, zoo vreedzaam niet gedtcht als thans.. "
Naardemaal wij , door omflandigheden, met welke
onze Lezers niets te maken hebben , verwijiden met
de beliordeelende Berigtgeving van dit Wert, willen
wij nu teffens, om in het gelijk te komen, van het
Witte Deel iets vermelden.
Van een behagelijker
houd is hetzelve, dan het voorgaande; immers geeft
het een Historisch Veilag van de voornaamfte Godgeleerden in het Hervormde Kerkgenootfchap — van
de Syftematifche Godgeleerdheid in 't zelve — van de
Christelijke Zedekuncle daariri geleeraard — van de
Uitlegktinde en Uitlegging dos Bijbels bij de Her.
vormden.
Onder de eerfte Afdeeling treffen wij eene opgave
aan van de Engelfche Godgeleerden in de XVIIIde
Ecuw. Behalve een kort Levensberigt , vin len wij
den letterkundigen arbeid en de gevoelens der 'Atiltkendften hefchreven ; terwij1 een enkele naarniijst die
opgave befluit. — Dien zelftlen voet houdt YPEY ten
opzigte van de Vaderlandfche Godgeleerden , wier aantal zeer groot is. Verdienftelijke Mannen treft men er
aan , en het verflag hunner Wetken is vrij oma-andig.
Omflagtiger zou het geworden zijn, indien bil zich niet
vergenoegd had met van velen eene enkele;opgave der na.
men te doen. In de verkiezing van de breedvoerig vermeldden en der enkel genoemden, zou een ander mis.
fchien eenen eenigzins anderen voet gehouden itebben;
doch in dit geval is het bezwaarlijk , alien te behagen.
Slechts drie Godgeleerden in Duitschland valt eene
bijzondere vermelding te beurte: J. L ' ENFANT, F. A.
LAMPE en G. J. ZOLLIKOFER ; voorts is het eene naarri4
lijst. — Zoo zijn ook in Zwitferland B. PICTF,T , S. WERENPF-LS en J. L. LAVATER de drie kenrlingen ; terwijl op de naamlijst Mennen aantreffen , waarvan
eenigen eene breeder melding zonden verdienen. — Van
de Gedgeleerden in Frankrijk viol Diet veel merkwaar.
digs te vermelden; P. RABAUD is de ednige, die te voorfchijn treedt.
Eene opgave On den toefiand der Siftenotatifelie Gadge°
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geleerdheid in de XVIIde Eeuw dient ter voegelijke
leading tot die der Eeuwe, welke des Gefchiedfchrijvers hoofdzaak uitmaakt. In drie tijdperken fplitst de
Schrilver zeer gepast dit Deel zijner Gefchiedenisfe.
Bet eerfle loopt van het begin der Eeuwe tot den jare
I 74o , in 't welk de Coccejanen boven de Voetianen 'verre
de overmagt hadden. -- Het tweak loopt van dien tijd
tot omtrent het jaar 1770 gedurende welk tijdperk die
Godsdienst-partijen zich onderling begonnen te vereenigen. — Het derde ftrekt zich van 't laatstgenoemde jaar
tot het einde der Eeuwe uit, gedurende welken tijd door
beide de Partijen, die men nu naauwelijks , ja eindelijk
geheel niet onderfcheiden konde, gelijk onze Gefchiedfchrijver vermeldt, „ in de ganfche Theologifche ftudie eene dadelijke Hervorming zeer gelukkig is bewerklielligd geworden." Gelukkig in de daad, en met
regt gedenkt YPEY aan de verdienften van j. A. TURRE.
TIN en S. WERENFELS, wier fchriften zoo veel toebragten , om dien overgang van Syftematifche duisternis
tot het licht van ware Godsdienstkennis daar te
5, De fchriften dier Mannen werden met graagte gen
kocht en gelezen. Alle vooroordeel tegen hen was allengs verdwenen, en de Theologanten begonnen nu ook
de leer van den Godsdienst met dien zelfden liberalen
geest te behandelen , welke er in de fchriften dier beide
Godgeleerden allerwegen doorftraalde. De waarheden
werden ontdaan van alle menfchelijke, fchoolwijsgeerige, kerkfprakig theologifche bijhangfelen, en in hare
oorfpronkelijke goddelijke zuiverheid , meer overeenkomftig altoos met den Apostolifchen geest der vroegere
Christenen , voorgedragen."— Ook merkt onze Gerchied•
ichrijver op, dat het gefchilvoeren tegen de Remonfiranten met meer gematigdheids gefchiedde. De voordragt
der Godgeleerdheid kreeg cen beter frnaak. Huco DE
GROOT verkreeg in de Hervormde Kerk nu eerst die algemeene achting , welke hij verdiend , maar die men
hem tot nog toe geweigerd had. — Wanneer wij deze
en dergelijke betuigingen in dit Weil van YPEY lezen,
kunnen wij ons niet onthouden van aan te merken , dat
die meer verlichte Godsdienstkennis , te midden der
XVIIIde Eeuwe , reeds op den kandelaar in ons Vaderland flond bij Retnonfiranten en Doopsgezinden waar
Alen die Leidflarren volgde.
Een blik werpt de Hoogleeraar op de Neologen i*
Dultsch-
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Duitschland , en vermeldt hij de Syftematirche SchrijVers in ohs Vaderland ten laatftert tijdperke. Ben berigt
wegens de Stelfels , in Engeland verVaardigd, Boit de.
ze Afdeeling, bij welke de Hoogleerar gaarne nog alge.
nieene pragmatifche aantnerkingen zoit hebben Wilien
rnededeelen , doch die hij, uit bekoinmering dat hij der
Lezeren geduld te veel zdu vergers, achterwege last.
Om de Christelijke Zedekunde Itaande de XVIIIde
Eeu* te verrnelden, klimt de Schrijver tot de onmiddel.
lijk voorgaande op ter zamenhechting, wanneer de Ze.
dekunde door de gefchilvoerencie Godgeleerdheid ai g verdrongen werd. De Yoetianen en Coccejanen lagen der
Zedekunde ftruikelblokken in den weg. In Engeland was
het met de Zedeleer beter dan bier gelteld. Hier te Tan.
de was men tot verre over de helft der XVIIIde Eettvv
tegen de eigenlijk gezegde Zedeleer Berk ingenornett.
YPEY voert het voorbeeld van CIIEVALLIER ten jara
1770 aan. Hij voegt er bij : „ En Wil nog hedeti
een Predikant bij het y olk zich beroemen , dat hij vati
de Zedeieer en bet prediken van dezelve afkeerig is, hij
kan zich van de algetheene toejuiching verzekerd houdem" Hoe het met de Zedekunde gefchapen Rand 1,
louden wij, liet plaatsruimte het toe, door de treffend.
Ile thin kunnen toonen ,
italen, die een lack verwekken hij een zoo ertittig onderweri3 Bever, bij
eenig nadenken , droef heid gaande maken. Gelukkig
dat met den tijd eene gezuiverder Leere opclande, gelijk bier breedvoerig vermeld wordt. — Iii Z;Vitfirland
Itond bet beter gefchapen. Eenigzins bevreemdde het
ens, ten aanzien van het fchoone zedekundig ondetWijg
van VERNET te lezen , „ dat hij de Zedeleer op
et nen zeer liberalen trant bearbeid heeft. — Al te Uberaal is hij nogtans geiveest , daar tijn grondbeginfel
was, dat alle metifchen , flechts door het gebtuik der aatr
zichzelve gelaten Rede , tangs den weg der deugd , ge.
lukkfg kunnen worden." (1) VoOrts gewaagt hij
van vier zich verdienftelijk gemaakt hebbende Moralist
ten in Duitseldand.
De laatfte Afdeeling een Historisch Verflag
zende van de uitlegktinde en uitlegging des Bijbels irk
bet ilervormde Kerkgenootfchap , is vrij breedvoerig, en
fireict allezins tot fla ying van de
, met den aanvartdat , gefijk de Syltematifche Godgege bijgebra2:t :
leerdheid betrekkeliik de Geloofs . en Zedeleer o in de
Cc
*ITT. 1809. NO. 9.
Here
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Hereertnde Kerk, gedurende de XVILIde Eeuw, gro g

-tevrbingodaheft,vnzlsa
denken, dat even zoo de uitlegging en uitlegkunde des
BiIbels met gelijken tred vooruit is gekomen." Eer
men tot dit gelukkig ftandpunt nadert , geeft ons de
K.erkelijke Gefchiedfchrijver een kort verflag van de nit..
legitunde tot op den tijd van coccejus, en de daarvan
zeer verfchillende fchriftuurverklaring der Voetianen.
De aandacht wordt gaande gehouden door treffende (hien van beider vreetnde behandeling der gewijde Bladeren ; en leert OBS YPEY de voornaamfte Schrijvers van
beiden , met vermelding van derzelver Werken , kennen. — Der Etigelfthen uitlegwijze worth met lof yen.
meld; ook die der zoodanigen, welke bun voetfpoor,,
zoo 'bier als in Duitschland , betraden. Hier treden
rutuLETIN en WERENPELS weder met vollen glans
te voorfchijn , als Heritellers der ware Uitlegkunde. — J. ELSNER en j. ALBERTI krijgen welverdienden lof , en worden vele zeer waardige Mannen in ons
Vaderiand bij de Buitenlanders in ddnen rang gefteld
et} de groote VENEMA bijzonder gedacht; ook latere,
'21S P. BOSVELD , W. A. VAN VLOTEN en N. NUN.
SINGH&

Tot bijzonderheden kunnen wij ons nietnlaten; doch
men leze YPEY'S oordeelvelling over her algemeen: „ in
waarheid de Protestantfche Schriftverklaarders , die
geleefd hebUn na de tijden van GROTIUS tot die van
mutant , hebben het op hunne rekening, dat onze
Godgeleerden voor ongeveer dertig jaren nog in de Exe.
gefe van het Oude en Nieuwe Testament zoo kinderachttg onbedreven, en wij zelfs nog heden zoo achterlijk
zijn. 0! ware men, ik wil niet eens zeggen voortge.
gaan , gelijk GROTIUS, indien hij Langer geleefd hadde, zou zijn voortgegaan; maar Bents blijven than,
wear GRIITIUS Rand. Dan , Uitleggers na hem hebben
zijn moor ondankbaar verlaten ; het Licht, door hem
ontftoken , uitgeblazen door hunne eigendunkelijke, raadfelachtige , allegorifche , zinnebeeldige, typifche fchriftverklaring , onder voorwendfel van op die wijze in den
Bijhel eenen geestelijken zin te zoeken, welke het nook
regt gehieken is dat, er in lag. Door dien weg hebben
zelfs an.ders fchrandere inannen , in ilede van waarlijk
Licht over den Bijbel te verfpreiden , veeleer hunne na-

*Mande tijdgenooten doers twijfelen, of er in de daad
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vvel eenige vastbepaalde zits der 1-leilige Schriften ware,
waar op men gerustelijk ltaat mogt maken. Op die wij.
ze zijn de Godgeleerden ganseh en al van den weg ge.
raakt, en nog heden niet weder te regt gekomen. Zij
zijn de een den ander gevolgd; de een heeft den ander
aan het dwalen gebragt; de een heeft den anderen als
't ware zijn brit geleend; niemand hunner heeft nit ei•
gen oogen gezien. Van daar die vale fluljer van inlayer.
Band , welke et over den Bijbel uitgefpreid ligt , en
welke , zoo lang onze Uitleggers niet zelven denken
ninnner ten nutte van de Godsdienstlievende Christen.
heid zal worden opgeligt en weggerold." — Met ge.
noegen vermeldt de Hoogleeraar de jongstgemaakte
vorderingen , en moedigt tot een naarftig voortva.
ren aan.

In de daad, zonder zulks loopt men getraar van weder
achteruit te geraken. Om alien, die verftand bezitten,
daar tegen re hneden , leze men het Historisch Berigt
van de Allegorisch- typisch-profetifche Godgeleerdheid, op verkeerde Bijnelverklaring gegrond. Dit lezende , kan men zich naauwelijks verbeelden, hoe met
mogeliikheid de Litleggers tot die veelvuldige dwaashe.
den gekomen zijn. De Hoogleeraar YPEY behoeft Otis
geene verfchooning te verzoeken, wegens dezen uitftap
van gttnaakte aanmerkingen over de Typifche GodgeIeerdheid. „ Met onzen helderdenkenden IVIUNTINGHE ,"
iCtIrigt hij ten flotte, en wij vereenigen er ons ten voile
inede, „ mogen wij dan nu God danken, dat, in den
weg zijner hooge Voorzienigheid , eindelijk eens de
zoo kundtig aangeiegde doolhoven der Typiek geheel
verwoest zijn geworden , en dat men tegenwoordig
niet ligt eenen Uitlegger of Godgeleerden van Beni.
pen fmaak meer vinden zal, die in dezelve behagen
fchept."
Wij hopen van het IXde Deel dezes zeer Verdian.
ftelijken leVerks een fpoedizer verflag te geven.
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e zeggen , dat, met het vermenigvuldigen der Deelex
dezes Werks, de belangrijkheid toeneemtzou
meet gezegd wezen, dan eene onpartijdige beoordeeling
toelaat., beweren, dat er dezelfde geest heerfchende
in doorfraalt, is eene voile waarheid te nederfchrikren:
weshalve het , te dezen opzigte, met de vorige gelijk
Shat, en voldoening zal fchenken.
Het tegenwoordig Deel hervat den draad der Berigten
ait Koningsbergen (*) van den to Maart tot den 19 oao.
ber; 't welk , wegens de Rusfen, de Franfchen en de
Prussfen, opmerkenswiardige, zonderlinge , en meestal
treurige oorlogstooneelen oplevert.
Nog treuriger tooneel wordt opengefchoven in den
tweeden Brief dezes Deels, daar dezelve ontvouwt , wat
ten van 's Schrijvers Vrienden in ,7enet ondervondeni
beeft, en ons toont, hoe het in eenen Oorlog bij eenen
Veldflag toegaat , alles met zeer fterke kleuren gefchilderd , en onunoetingen van gansch verfchillenden aard.
vermeldende.
De verbindtenis van Zweden met Groot-Brittanje en derzelver gevolgen, bijzonder wat Straalzond betreft,, is
de leerzame ftoffe van den derden Brief. Al dit krijgs.
bedrijf wordt toegelicht., en er ontdekken zich gebreken
bij gebreken , tmsnagen bij misflagen.
In bet derde Deel dezer Brieven had de Schriiver lets
over de Belegering van Breslau gezegd ; dan een zijner
Vrienden keurt zulks niet voldoende, en deelt hem een
alleruitvoerigst verilag deswege mede. Het vangt aan
met de eerfte berenning van Breslau, en verder, na eenige voorioopige aanmerkingen wordt de eigenlijke Belegering van 6 Dec. i8o6 tot de overgave der Vesting den
7 Jan. 1807 befchreven, gepaard met een algemeen overzigt der Belegering en derzelver gevolgen.
Deze
grief, met veel klems gefchreven, bellaat niet minder
dot
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elan de helft dezes Boekdeels. Alles is zoo omftandig
vermeld , dat het kort en gebrekkig gekeurde der vorige
befchrijving ruime vergoeding vindt.
Vele en trelfende bijzonderheden bieden zich aan in
het gefchiedkundig opgefield en teffens beoordeelend verflag dezes belegs en der overgave van Breslau. De
Schrijver,, het oog , ter gelegenheid dier overgave, latende gaan over de krijgsverrigtingen, welke , in een zoo
kort tijcisbefiek, zoo veel afdeden, om Pruisfen diep te
vernederen , laat nit zijne pen deze taal der verontwaardiginge vloeijen „ Het fchaamtelooste pligtverzuim ,
de domfte misrekeningen van eene magtelooze, fidderende lafhartigheid , en eene onverftandig verfchoopende
menschlievendheid jegens rijke, welgezetene Burgers,
hebben de voltooijing van det grenzenloos ongeluk over
de Pruisfifebe Staten gebragt, onder hetwelk de troostelooze Burgers zuchten en nog lang zuchten zullen. Er
zijn omtrent binnen ddne maand zeven of acht Vestingen
door de Franfchen bijkans zonder zwaardflag ingenomen.
-- Men berekene , welken langen tijd, hoe veel menfchen het den vijand gekost zou hebben , indien deze
plaatfen ernflig verdedigd en regelmatig belegerd waren
geweest , en hoe gemakkelijk het voor den Koning zou ge.
weest zijn , onder deze onderfielling , weder eene geduchte Armde te verzamelen , en den vijand het fpits te
bieden! Plasfenburg en de Vesting Erfurt zouden zich
ten mintle twee maanden , Hamelen en Nienburg vier,
Maagdenburg acht, Spandau en Stettin twee maanden,
Kuillia en Glogau ten mintte vijf maanden hebben kunnen verdedigen. Ten mintle een jaar zou er. verloopen
zijn , om deze plaatfen te veroveren , indien derzelver
Beveihebbers moed , kracht en Patriotismus gehad hadden.
Hoe Langer de eertle Vestingen belegerd zouden geweest
zijn, des te sneer waren de laatite geproviandeerd en verfterkt
geworden , en derzelver inneming des te moeijelijker en
langcluriger. Had de vijand deze plaatfen achter zich
laten liggen , zonder die in te fluiten , zou er fpoedig achter zijnen rug eene geduchte Armde opgeftaan
zijn. Moest hij ze belegeren , en wilde hij die op dins
doen, den zou hij genoodzaakt geweest zijn, ten minfte
130,000 man tot dezen dienst te verdeelen, en gevolgelijk zijn Leger aanmerketijk te verzwakken. Maagdenburg
alleen zou 40,000 man gevorderd hebben, dewiji de la.eZeC.
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zetting bij de 205000 man beliep, die een zwak be}ege.
rings-korps ligtelijk had kunnen verdrijven.
e, Hoe gemakkelijk zou het dan ,voor den Boning geworden zijn,, om achter den Oderw ederom post te vatten, en een nieuw Leger re verzamelen! Ten minfte had
hij bier de Rusfifthe hulp kunnen afwachten. Maar de
gewetenloosheid der Gouverneurs in daze verfchillende
Vestingen vond te veal belootting in de fehande , dan dat
de Onbeviekte eere der deugd , en de roem van een werk*
zaam , verdienftelijk leven , eenige waarde WI hen zon
gehad hebben. De een na den anderen berekende de ongelukkige gebeurtenisfen des oorlags en derzelver wear.
fchijnlijke gevolgen , en vond dit befluit, dat men de
toeveittouwde plaatfen overgeven moest. — „ De Ke
„ ning is geflagen , zijn geheele Leger verftroold , reeds
„ is over den Oder, en eindelijk over den Weiohfit
,, gegaan , de Franfchsn rnkken reeds in Palm, de Staat
3 , is zdnder reddirtg verloren, onze wedethand is vet.
„ geefs , wij geven ons over , en niemand zal ons re„ kenfchap afvorderen , dewij1 hij, die ons aangeileld
„ heeft , verloren is.”— Deze waren de hoogstfchrandere
ittellingen en berekeningen , nit welke zij anderraaal het
befluit afleidden , dat de Vestingen , zoo fpoedig moge*
lijk , moesten overgegeven worden. Eindelijk iidderdett
de Burgers roor bomben en granaten , die zij misfehien
in hunnen leeftijd nog geheel niet ondergaan hadden;
Baden, fmeekten , en — de menschlievende Heiden ont.
fermden zich, en gaven lionderd Millioenen weg, om de
fchade van eenige duizend daalders voor te komen; zij
lieten roo,ocoo Soldaten in de gevangenis flepen , om eeni.
ge verbanden in de Lazaretten te befparen 1"
Voorts flaat hij het oog op de verdediging van Breslau
zelve. Eene Stad, welke de Schrijver erkent , dat
zips, wegens hare volksmenigte, de wijelloopigheid van
hare werken , en de zwakte van hare bezetting, niet
zoo lang kon verdedigd worden ais de meeste tier boven.
genoemde Steden. Doch de Schrijver beweert, dat dezdve meet had kunnen en behooren te doen, mogelijk
met een gelukkigen uitflag; hieraan befteedt hij het vetvolg van dezen langen Brief.
Met meet roems gewaagt de vijfde Brief van de verde.
diging der Silezifehe Vestingen Kofet en Neisle. Een vernag 't gem eene meedige en eerlijke verdediging Cdit
xeld.
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zeldzaam verfchijnfel in den onlangs geeindigden Oorr
log) oplevert.
De teal deS misnoegens en der afkeuringe hoort men
weder op een ftraffen en fterken toon in den zesden Brief.
De aanhef toont , wat men trier te wachten hebbe.
, Door flapheid , halve maatregelen en misvattingen in
de keuze zijner Adjudanten , bragt de Vorst VAN PLE5S
Let vaste Silezie , waarop de Koning, de Armde en alle
regtfchapene Patriotten hunne laatfte hoop ftelden, in
minder dan Brie maanden tot den afgrond."
Schoon wij verre, zeer verre zijn van de hieres elders
in deze Brieven hoogstberispte krijgsbedrijven eenigzins
te willen verdedigen of vergoelijken , hebben wij, fommige , met daar opgemaakte aanmerkingen , lezende , niet
kunnen nalaten ons to herinneren het zeggen van PAULUS
iummius, toen hij tegen PERSEUS te veld zou trekken
het yolk aanfprekende : „ Daar zijn menfchen in drinkgezelfchappen , welke Legers naar Maeedonie voeren
en op het naauwfte weten , wzar legerplaatfen , waar
verfchanfingen aangelegd moeten worden , door welke
pasfen men had moeten indringen , waar magazijnen aangelegd, waar de toevoer geleid, wanneer er geflagen en
wanneer er uitgerust moet worden. Dan wordt er over
den Veldheer gevonnisd , als of hij reeds voor de regt ■
bank ftond, en ieder lafaard wit hem verbeteren. Dit is
een groote hinderpaal voor eenen Veldheer, en weinigen
kunnen fpot en berisping zoo onverfchillig verdragen als
rams deed. — lk zou voor mij wel onderrigting en
raad wenfchen ; maar die dezelve geven wilden , zouden
bij mij moeten zijn , mijne omftandigheden zien , en in
mijne gevaren deelen. En is er nu iemand ceder u, die
zich vertrouwt , in ftaat te zijn, om mij in den oorlog,
dien ik voeren zal , te raden , die begeve zich met mij
naar Macedonie ; ik wit mijn fchip, mijne paarden , mijne rent en mijne tafel met hem deelen. — Maar wie
deze moeite fchuwt , die geve mij ook geen bevel nit
zijne kamer , maar zwijge en denke dat wij in het
Leger geneeg raadplegen zellen."
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door Holland, in het jaar (de jaws) 1806 en 1807.
aar het Eransch). Met ilfbeeldingen. Ilde Deer.
(N
e Imgerdam, bij E. Maaskamp. In 8vo. 3a6

Tolmaakt in den zelfdeu geest, bevalligen ftijI en
zuivere,taal,als wij , bij ooze aankondiging van het
Eerite Deel dezer Reize , deden opmerken, is ook dit
Tweede gefchreven. Een aantal bevallige Afbeeldingen, zoo van onderfcheiden Kleedetdragt , als van gezigten op en in Steden , en anderen, dienen ten bevalligen tooifel voor het oog; terwijI de Brieven den Leger door, de Departementen Utrecht , een gedeelte van
Qelderlanti en Holland rondvoeren, Die Brieven zijn
gefchreven uit Utrecht , 4tneroort Nijmegen ,Dordrecht,
Ganda , Leyden en Angeraarn. Het naar het Fransch,
pp den tile] , moest ons voorheen den Schrijver voor eeni
D.anschman doen houden. Het fchrijven in den aanvang
des zesden Briefs: ,,.I ij ons in Duitschland, weet gij,
is de eenzelvigheid eene heerfchende hoedanigheid
„ van fad, dorp, gehucht en landaard," enz, heeft
deszelfs Vaderland nader doen kennen; hoewel , met
dat alles, bij Recenfent bet vermoeden blijft huisvesten,
dat abet een maar een hierlander de pen gevoerd,
bebbe, om reden dat maar zelden een buitenlandsch
ziger zoo veel kennis van zaken, zelfs tot kleinigheden
toe, van de bezochte landen bezit, als bier den Fran.fawn of Hoogduitfchen Schriiver in de pen geleid wordy.
Vat voorts den inhoud der Brieven aangaat , alien , die ,
het zij door lektuur,, of door Reistogten , met de alOar vermelde deden eenigzins bekend zijn, zullen er
piet zeer veel nieuws vernemen. Het oorfpronkelijke
beftaat inzonderheid in de aanmerkingen , welke de
bevallige, en zekerlijk wel toegeruste Schrijver, van
Ad tot tijd , tusfclien zijne berigten vlecht. Eene en
Atidere dier aanmerkingen willen wij overnemen. In den
Brief, gedagteekend uit Amersfoort , den voormaligen
bloei en het tegenwoordige verval der fabrijken dier
fad vermeld hebbende: „ Hoe is het moge/ijk ," laat
J:7‘, Reiziger daarop volgen , „ vroeg ik aan een zeer
kundig Man, met wien wij ons deswege onderhielden ,
dat een totaal verval het fabrijk-wezen bedreigt, welk
liollands roem van overoude Alder. vestigde ? De
OCT.
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dorzaken , antwoordde hif ons , zijn veelvuldig. De
grondftoffen voor de fabrijken moeten herwaarts van
buiten 's lands worden ingevoerd. Daar nu vele Natiert
zelve die grondftoffen barer landen voor hare eigene fabrijken bezigen , laat het zich ligtelijk begrijpen, dat
geen meerdere toevoer overig blijft, dan zij zelve kunnen of gelieven te misfen. Deze eigenaardige fchaarschheid doet den prijs van tijd tot tijd verhoogen. Deze
verhooging maakt dat de buitentandfche goederen, die
pok daarenboven in andere Landen meestal op de Dorpen , en dus tot minder arbeidsloon, worden vervaardigd, aanmerkelijk minder in prijs zijn. Hieruit volgt
Diet alleen, dat de halide' der Hollandfche fabrijkwaren bijkans geheel wegvalt , maar tevens dat de Ingezetenen , bij den onbelemmerden invoer der bereide ftoffen ,
zich van dezen beterkoopen prijs bedienen, vooral wan•
neer,, gelijk bet geval met de Engelfche Manufaeturen wit , derzelver uitwendige , meer glansrijke gedaante voor het oog bevalliger is. Zoolang dus, van
"sLands wege, geene preemie wordt gefteld op den invoer der ruwe materialen ; — zoolang niet de invoer van
buiten voor elk [Ink geverwd lijnwaad belast wordt met
een inkomend regt ; zoolang niet alles , wat van
's Lands of der Steden wege gekleed wordt , zoo wel
Krijgslieden , als Matrozen , en alle Bedeelden in Gods.
huizen enz. niet uitdrukkelijk verpligt wordt tot kleeding van inlandfche lijnwaden ; — zoolang , eindelijk ,
de voornaamfte Staatsperfonen zelve geen in het oog
loopend voorheeld geven van hunne Vaderlandfche gehechtheid aan den grand, dien zij bewonen — ook tot
zoolang zal de vermindering van dirt belangrijke vak des
inwendigen beltaans met dezelfde evenredigheid voortgaan ," enz.
Gothicism' , of Gornichem, bezoekende , verzuimde de
Reiziger niet, zich het huis te doen aanwijzen , en bet
inwendig te bezigtigen , hetwelk den doorluchtigen Du
GROOT , na deszeifs ontkoming nit Loeveliein, voor eene
korte poos , ter fchuilplaatfe diende. De afbeeldingen
van het zonderlinge voorval op glasramen bezigtigd
bebbende , en derzelver gepastheid roemende: „ Het is
Diet genoeg ," fchrijft hij , „ dat een aantal Schrijvers
dezelve voor de Nakomelingfchap hebben vereeuwigd ;
peen: elke bijzonderheid, voor zoo verre die aanfchouwelijk zij blijft allethlangrijkst , omdat de gantehe
ge.
Ci5
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gefchiedenis nimmer zoo veel groats te gelijk in ddnen
Man, zoo veel getrouwheid , liefde en deugd, in drie
Perfonen tevens, heeft overgeleverd. Ik erken gaarne
(zoo vervolgt hij) de meeste huisfelijke deugden — ea
waren die dezer twee Vrouwen wel andere ? — wordea
in ftilte beoefend, zonder dat hare overgroote waarde
naar buiten kenbaar is, en daarom zelden eenen lofdichter vindt , noch ook behoeft: het zal dus zeer wel mogelijk zijn, dat in de nederigfte hut weleer nog veel hoogere
waardij van zedelijken card verfcholen was, en nog
dagelijks verfchuilt, welke de groote hoop, aan zinnelijkheid geboeid, over het hoofd ziet, offchoon hij
die al mogt kunnen bemerken , en die door den Wijsgeer
alleen erkend wordt ; maar bier tech is het ganfche
bedrijf eenvoudig fchoon , zonder eenig oogmerk om
te fehitteren ; bet is alhier Vrouwen- fehranderheid
en moed, die, eenmaal met nadruk werkzram, aan den
beroemdften held niets toegeven; bet is 1-11.,2r de mannelijke kracht van eenen flaatsperioen , d e zijne eerlooze
regters , met gevaaryan zijn leven , voor het oag der ganfche wereld , ten won fiat, zoo als de heiligheid van
bet regt, door de boosheid gekrenkt , inderdaad yenclient, dock helaas! flechts zeer zelden ondervindt; het
is de beproefde trouw eener vrouwelijke Dienstbode,
‘velke in deze cimftandigheden sneer geldt, dan alle de
beloften, het overleg en de voorzigtigheid dier hooge
Staatsperfonen , die, alleen om zich zelven te dekken , liever vrienclfehap en vaderland vergeten; het is
de moed van ten burgerlijk Huisgezin , dat , in het aangezigt der Dwingelandij , den Man nit zijne boeijen
flaken, beimelijk ontvangen , en zich openlijk durft
mengen in zijne verdere ontvoering het is dus, van nabij befchouwd , de fiandvastige deugd , welke alhier
den fchilcler eene heilige Familie levert , waarbij MARIA'S
en SALODIel met verguizinge van alle de bloedplakaten des Sanhedrins , alleenlijk de beflisfing van het regt
fprekend hart volgen , en de onfchuld ook bij het fellavot huldigen."
Hoe veel nuttiger zijn de Reisverbalen , welke met
zulke en foortgelijke ammerkingen zijn doormengd, dan
de zoodanige , welke niets, dan een dor verhaal van fie•
den, gebouwen enz. behelzen I
De Af beeldingen zijn , over het geheel genomen ,
vrij wel uitgevoerd. In het Cezigt go de. Maid Dordrecht,
ec: Houtvlot , wenschten veil, dat zulk een vlot ,
in
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'in de gedaante, in welke het van den Bove"- Rhijn, rut
tie noodige verkleiningen te hebben ondergaan, te Dord.
recht aankomt , duidelijker en uitvoeriger ware voorgeReid. Eenige weinige onnaauwkeurigheden hebben
wij hier en daar ontmoet: onder andere , daar de fpreuk
Simplex figillum veri (bet eenvoudige is het kenmerk van
het ware) aan HI p POCRATES wordt toegefchreven , als
zijnde het bekend , dat dezelve die van den Leydenfcben
beroemden Hoogleeraar H. BOERHAVE was. ilrs Jonga,
vita brevis (de kunst is Lang , bet leven is kart) was de
fpreuk van den genoemden Vader der Geneeskunde.

Reizen door Rusland, Duitschland, Zwitferland, Frank.
rijk en Engeland; door N. KARAMSIN. Uit het Hoop
duitsch vertaald. Hide Deel. Met Platen. Te Leyden,
bij P. H. Trap. 1808. In gr. 81v. 244 a
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rankriik en vooral Parijs houden den Schrijver nog bezig gedurende ruim de heeft van dit faatfte Deel; het
leest niet minder onderhoudend, is niet minder rijk van
keurigen inhoud dan de vorigen , en wij geven aan bet.
zelve van harte gaarne al den lof, dien wij aan de vorige
Deelen ons verpligt vonden te geven. Al aanftonds op
de eerfte bladzijde lokte de naarn van BARTHELEMY ons
nit; ook met LEVESQUE die de Gefchiedenis van Rutland befchreven heeft, maakte onze Reiziger kennis, en
bet is natuurlijk dat hij bij deze gelegenheid over zijn
Vaderland, en deszelfs grooten Czaar PETER ,uitweidt ;
voorts ontmoet hij MARMONTEL en LA HARPS. Eene
aangename afwisfeling geeft de daarop volgende Brief:
„ De Aarice DERVIEUX welke in hare kunst flechts
middelmatig, maar daarom des te bevalliger geweest is,
en welke met haar voordeelig ambacht , in een tijdvak
van bijna twintig jaren , millioenen gewonnen heeft
kwam op het denkbeeld, om een huis te bouwen, dat
alter opmerkzaamheid tot zich zou trekken." De Schrijver heeft het gezien. „ Welke kamers i welle eene pracht
fchilderijen, bronzen , mariner, meubelen; alles is kost.
baar , alles verblindt de oogen. Het huis is niet groot:
maar het vernuft heeft het plan gemaakt, de kunst heeft
het gebouwd, de fmaak verfierd, en de rijkdom de onkosten gefchoten. Men vindt bier diets, dat niet fraai
is,
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is, en overal is netheid en gemakkelijkheid met think
en pracht vereenigd. Nadat wij door omtrent vijf ka•
mers gegaan waren, kwamen wij in het allerheiligite
>in de flaapkamer, wier wauden met de fchoonite fchilderijen verfierd waren. Hier knielt Hercules voor
?hale , en eenige Liefdegoden rijden op zijne knods.
Armida fchijnt in een fpiegel over hare bevalligheid nog
veer verrukt te zijn, dan over de hulde van den naast
Naar zittenden Rinaldo, Venus ontbindt haren gordel ,
cn reikt hem over —.. men ziet niet aan wien, maar waarfchijnlijk aan de Godin van dezen Tempel. Het oog
zoekt — wat denkt gij wel ? — het bed van genoegen ,
't welk met onverwelkelijke rozen beftrooid is, ziet men
op eenige trappen. Hier moet iedere Adonis ongetwij.
feld de knieen buigen. Achter de flaapkamer vindt men,
in eerie middelmatig groote zaal , eerie marmeren vaas ,
om zich te baden. In de hoogte zijn galerijen voor de
Muzijkanten — waarfchijnlijk plant de Nimf naar de
maat. Uit deze zaal komt gij door eerie deur der Hesperiden , waar elle wegen met bloemen zijn bettrooid ,
en duizende geuren de lucht verve lee, Hier en daar
ziet men fchilderachtige velden en bosfchen , en ieder
bled, elke plant fchijnt uit eerie menigte — uit duizenden gekozen te zijn. Het clot van den gang leidt ti op
eenen bemosten berg, waarop men eerie woeste grot ziet,
boven welke te lezen ftaat : de kunst leidt tog de natuur:
zip reikt Naar vrkndelijk de hand: en op eerie andere plaats
Kier geniet ik het genoegen van het nadenken. Toen een
jong P:ngelschman , welke ons vergezelde , dit opfchrift
las , riep hij uit : grimace, grimace, Mademoilelle DER..
VIEUX! ■ De bezitfter van dit huis bewoont de tweede verdieping. Hier zijn de kamers ook wel fraai, maar
zij komen echter bij de benedenfte kamers in geene vergelijking. 1k was nieuwsgierig om de Nimf to zien:
mar zij verkoos onzigtbaar te blijven : — op eenen
divan lag Naar corfet, een gedenkftuk van hare bevallige
gedaante , en een hoofdverfierfel met rozenkleurige linten. Een groen zijden gordijn verborg voor ons oog did
beroemde fchoonheid : en wij durfden bet niet wegtrekken. Deze hedendaagfche Ninon heeft dozen toovertempel thans verkocht. Een rijke Amerikaan , uit het getal
barer aanbidders , heeft het voor 6co,coo Livres gekocht , 't welk de heeft der fomme is, welke het van bonwen gekost heeft; zoo als men zegt, zal deze minnaar
het-
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hetzelve op het eerite foup6, dat hij er in geven zal
aan zijne Godin wederfchenken , en een obg van dankbare
verrukking zal hem waarfchijnlijk daar voor beloonen."
Hierop komt de Schrijver op de AkadetniEn , en
geeft ons van de Franfche , die der Wetenfchappen, en
die der Opfcbrifien , een onderhoudend, oordeelkundig
en leerzaam berigt. De volgende Brief geeft ons van de
voornaamfte ilraten der hoofditad het merkwaardige, en
is wegens meer dan ane gefchledkundige bijzonderheid
vooral aantnerkelijk ; het gefprek van onzen Rtes met
eene geestige Franfche Dame in de Opera, aan het for,
leest men mede met genoegen. Zoo onderhoudend, zoo
leerzaam en afwisfelend is geheel het Werk , en het is
ons onmogelijk den Schrijver op den voet te volgen en
alles aan te ffippen. De Koffijhuizen het Zondagsvermak van het Parijsch Gemeen , de Badhuizen, het Hotel Dieu , de Koninklijke Bibliotheek , het Obfervatorium en het prachtig Invalidenhuis vullen wederom
eenen Brief. Het zien van de fEte de la Rofiere, in het
bij Parijs liggend dorpje Surenne, mislukte den Reiziger;
dock zijne aanmerkingen over de landelijke onfchuld bevallen niet minder , dan zijne befchrijving der Tuinen
van den Heriog INFANTADOS en de Prinfesfe CHIMER te
fsfy,, door hem op denzelfcien dag bezocht. Het Carmeliter Klooster werd door onzen Schrijver druk bezocht, vooral omdat hij zich aan her gezigt der houten
bevallige Magdalena van LE BRUN niet verzadigen kon,
door welk beeld hij zich bijzonder getroffen voelde
omdat het de gevoelvolle Hertogin LA VALIERE, de Gem
3iefde van Lo p ewiix DEN XIV , gelijken moet. — Zonderling wint men te Parijs den kost ; b. v. men ziet
dagen in Cafe de Chartres, bij een kop Bavaroife, een
welgekleed man, die een edel voorkomen heeft enz., en
deze leeft van den verkoop der aanplakbiljetten, die hij
in den nacht van de hoeken der itraten affcheurt , en
Ilan de koekenbakkers voor eenige ituivers verkoopt ;
een ander is pachter van de fpelden , die men in den
italiaanfchen Schouwburg verliest , enz. Een regte
Stoicyn , die fteeds in eene mand fliep, en in alles geheel Dingenes fcheen te zijn , was ongelukkig vO6r des
Schrijvers aankomst verdwenen. De Scholen voor nom
en doof gehorenen van SICARD en voor blindgeborenen
van HIJAT trokken natuurlijk de aandacht van onzen
ugnschlievendert waarneuaer, en in ziju bezoek der onder.
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derfcheidene Kerken miskent men den man van think eit
gevoel niet. Eene aangename afwisfeling geeft dan weder een Parijsch Gezelfchap , waaraan onze Reiziger den
Schouwburg opofferde , alzoo men daar een gefchrift
eener Parijfche Dame zou voorlezen, die er zelve incognito bij tegenwoordig was ,piein prefetdeur d ce qu'on
Een beoordeelend ge prek over VOLTAIRE, RACIivE CORNEILLE en cazntuoN volgde hierop.
faille:, en was daartoe behoort, gaan wij voorbij. Onze Rus had het genoegen zijne opwachting to taken bij
de Echtgenoote van den beroemden vAIL T ANT; hij zelf
was van huts; zij zeide met zekeren hoogmoed, dat er
in de laattle T5 jaren llechts twee onllerfelijke werken in
Frankrijk uitgekomen waren , Anacharlis en de Reis van
haren Man. Het huis , water MoLIERE her leven der
Neste Franf'che Schrijvers redde , krijgt ook een bezoek ;
zij verwenschten het leven , door den wijn verhit, en
wilden zich verdrinken. „ Het is nu nacht, zeide
MERE, en niemand ziet ons verheven einde. Laat ons
onzen vader Phoebus verwachten , en dan zij geheel Parijs get uige van den edelen duod zijner kinderen !" Te
St. Denys liggen de vroegere beheerfchers van Frankrijk
vreedzaam bij elkander in hunne graven. Der volgende
anecdote moeten wij pints ruimen. „ De H. Dionysus
predikte eerst het Christendom in Gallien , en werd van
de Heidenen le Montmartre ter do6d gebragt. De Legende
verhaalt, dat hij, na zijne onthoofding , zijn hoofd onder zijn arm genomen , en een franIche mijl verre daarinede geloopen is. Eene Parijfche Dame zeide bij het
verhaal van dit wonder : cela n'est pas furprenant; it n'y
of que le premier pas, qui coute."
Eindelijk WOrden de zoogenoemde meubelen van den
Koning, op de plaats van LODEWIADEN XV , in een groot
gebouw, ook bezigtigd; het merkwaardigUe van Parijs,
volgens het gevoelen van des Schrijvers loonbedienden,
ten beminnelijk mensch , wiens karakter bij deze gelegereheid zeer aangenaam en voordeelig geteekend words.
Eh hien, Motif:cur? eh hien! qu'en dites vous? Wij
voor ons hadden den Reiziger Never in het bosch van
Boulogne op Bagatelle, het beroemde lusthuis van den
Graaf IfARTOIS , en op Ermenonville bij bet graf
van JEAN JAQuEs , verzeld : maar ook dit , en Chats.
silly , en de Nationale Vergadering (179o) gaan vvd
Iroothij.
In
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In Engeland vond de Sehrijver alles anders dan hij het

tot hierwe gevonden had; andere huizen , andere ftraten, andere menfchen , andere fpijzen — met d'en woord,
hij was als in eene andere wereld. Hij noemt Engeland
het land der vrouwelijke fchoonheid en bevalligheid.
Het gelaat der mannen verdeelt hij in drie klasfen: zij
zijn of gemelijk , of goedhartig, of dierlijk. Opdat in.
tusfchen onze aankondiging niet te zeer loope boven
ons beflek , vergenoegen wij ons, aangaande Engeland,
net overwijzing tot hetgene in den Inhoud words aangeitipt , oin nog eenige ruimte te houden voor eene proeye, hoe niet alleen als Reisbefchrijving , maar ook in
menig ander opzigt, dit Werk zich met genoegen lezen
laat; en kiezen daartoe den is6ften Brief, getiteld:Dweeperijen.
„ Onder de fchaduw der hooge eiken van het Park te
Ind/or, bij het gezang der vogelen , bij het geruisch van
de Theerns , en bij den wind, die door de takken blaast ,
heb ik eenige uren in eene teedere zelfvergeting doorge.
bragt : ik iliep Diet , maar ik droomde droomen vaa
vervoering en zwaarmoedigheid.
Donkere en bevallige neigingen van het jeugdige hart,
wanneer zult gij eens vervuld worden? Is die levendigheid , waarmede ik u gevoel , misfchien een onderpand
ewer vervulling ? Of zal ik ,bij alle aanfpraak op geluk,
betzelve alleen in een Broom kennen? Zal ik het van verre , als de hemelfche lichten , flechts zien fchemeren ,ea
op het einde mijns levens nitroepen: fk heb niet geleefd!
Ik ben bedroefd ; maar hoe zoet is deze droef heid I fa ,
de jeugd is het bevalligite tijdperk van ons beftaan. Het
hart in de volheid des levens fchept zich eene beminnelijke toekomst. Alles fchijnt mogelijk: alles is nabij:
liefde en roem than voor ons achter een dun fibers, en
iteken de handen uit , om ons met hare gaven te overItroomen. Het hart klopt van vrolijke verwaghtingt,
verliest zich in wenfchen , in de uitkiezing van 't geluk,
en geniet meer in het toekomende , dan in het tegen.
woordige. Maar de bloem der jeugd verwelkt , de er•
varing bedriegt bet hart, en overtuigt bet, hoe zwaar
het is gelukkig te worden, hetwelk in het begin zoo
ligt fcheen. Wij zien, dat de verbeelding de genoegens
van het leven verfraaide , en deszelfs behoefte bedekte.
De jeugd is voorbij. De liefde is, gelijk de zon , aaa

den gezigteinder verdwenen , en mots dm iiefelijke
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zwaartnoedige hetinneritigen blijven itt het hart over:
Een teeder verlangen, bijna gelijk aan het gevoel der
fcheiding van vrienden , welke wij ons niet kunnen
ven op deze wereld weder te zien, neemt de plaats der
liefde in. — En de roem? — Men zegt, dat hij de kat.
fte troost van een, door de liefde verfcheurd hart is ; maar
hij heeft, gelijk de rozen der liefde, zijne doornen , zijne misleidingen en onaangenaamheden. Hoe velen heeft
hij wel gelukkig gemaakt? Zijn eerlte gelach verwekt de
flangeh van nijd en boosheid , die u tot in het graf aanfisfen, en nog op uw zerk•haar venijn fpuwen.
Ons Leven heeft twee tijdvakken. Het eerie doorleven
wij in hoop, het andere in herinnering. Tot zekere
jaren ziet de uiensch in de ttotschheid Miner hope alleen
in de toekomst, met de gedachte: daar, daar verwacht mil
een lot, mijn hart waardig ! — Verlies treft !um weinig: de toekomst verfchijnt het ais een onvetderfe/ijke.,
tot zijn genoegen opgelegde fchat , welke hem alles
Cc/Aitken zal ; mast wahneer de hitte der jeugd vervlogen is — wanneer zijne honderdthaal beleedigde
liefde hem , tegen zijnen wil aan, /niche; enheid leers;
wanneer hij , honderdmaal in zijne hoop bedrogen ,
minder aatt Vele dingen geloof that: dan ziet hij , vol
verdriet over het toekomende , op het voorledene,
zoekt het verloren geluk van te leurgeftelde verwadhtingen door eenige aangename herinveringen te verzetten, en zegt vertroostend tot zichzelven t aok ik was
in Arty:dila! Dan leert hij echter ook het tegenw
woordige waarderen. Een fchoone dag , eene aange•
name wandeling, een belangrijk boek 4 een vriendfchappelijk gefprek , en zelfs de ifreelingen van een getrou,
wen bond, die hem niet met de wispelturige geliefde
verliet, lokken tranen uit zijne oogen ; maar dan vet.vult ook de dood van eenen geliefden vogel het hart met
bitteren weedom.
Waar deze tijdvakken aan elkander grenzen , ziet noch
oog, noch 't hart. ik ging in Zwitferland eens bki
het opgaan der zon op het veld. Eenige lieden , die
mil ontmoetten, riepen mij een „ goeden morgen!" toe.
1k verzonk in droomerijen , en hoe het verder met mij
ging, weet ik niet: maar op eens bragt een vriendelijk
„ goeden avond !" mij tot mijzelven. 1k zag op. — De
zon was ondergegaan. Zoo gaat het met ons !even,
Zerst zest men van ons: hoe jong is hij? en op cent

beet
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lira het : hoe mid is hij?
Zoo dweepte ik in het park te Windfor , terwijl ik op
inija tegenwoordig gevoel zag, hetwelk dat zocht te ra•
den, wat ik eens hebben wilde."
Aan den voet van dit Deel maakt zich de Heer j teo.E.
MEE als Vender bekend.

Discours fur les Progrês des Sciences, Lettres et Arts,
depuis MDCCLXXXIX jusqu'b. ce lour ; ou Comp.
te rendu par l'InItitut de France a S. M. l'Empereur
et Roi. Avec des Notes fur les Savans, citds dans les
rapports et la notice raifonnee de leurs travaux , dans
lesquelles on a fait mention des ouvrages publids en
Hollande dans le mine intervalle et fur les memes
mati&es. Eu Hollande , chez Immerzeel et Comp.
1809. gr. 8ve. 420 pag.
e voortgang der befchavinge van den mettichelijken
geest blijft , ten alien tijde , voor elken mensch ,
die de waarde zijner nature befeft , een hoogst belangrijk punt van overweginge. Bevende op het denkbeeld
van teruggang , vervrolijkt hij zich te meer in de uitzig.
ten op verheffing , welken zijn leeftijd hem verfchaft,
en wier gevolgen welligt nog eenige eeuwen voor de toekomst bevatten. Maar hoe veel te zwaarder weegt dit
vertrouwen , wanneer niet tlechts een enkel Geleerde voor
zichzelven deze hope voedt, maar wanneer een aantal
van Wijsgeeren zich , na gehouden overzigt, tot dezelfde uitfpraak vereenigen , wanneer zij door 's Lands
Regering zelve worden geroepen , om dezen verheffenden troost aan de algeheele menschheid te verkondigen!
Hoe eenzijdig , toch, deze getuigenis flechts omtrent eend
enkele Natie mogt wezen, zoodanige toch is de geaardbeid van 's menfchen geest, dat eike lichtftraal der waarwaar ook rijzende , in den tegenwoordigen toeBand der algemeene gezelligheid , overal opgevangen,
overal verfpreid, en, bij de vermenging der lichtftoffen
zelve, noodwendig moet verluisterd worden. Hoe zeer,
nu, alle Regeringen , in alle tijden zich van dezen
pligt der opmerkinge en ervaringe omtrent hare eigen NaA
tie hadden behooren te kwijten , is het echter voor den,
grooten NAPOLEON bewaard van deze pligtsvervulling
het
I) d
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het allereerfte voorbeeld te geven. Van hem ontving
de verzameling der beroemde Franfche Geleerden, tot
46n Inilituut vereenigd , den vereerenden last, om den
!bat van wetenfchap en kunst , gedurende het tijdsbe.
lick van ten minute het vijfde gedeelte eener eeuw , waar
te nemen, en daarvan een naauwkeurig verflag televeren.
En het is dit alhier aangekondigde Werk, dat ons met
de vorderingen der Wis- en Natuur-kunde , (waaronder
Meet- , Werktuig-, Sterren-, Aardmeet-, ZeevaartSchei-, Delfflof., Kruid., algemeene Huishoud- , Dieren Genees-kunde begrepen zijn ,) der Gefchied. en oude
Letter-kunde , (waartoe Taal- en Oudheid-kunde be•
hooren,) der hedendaagfche Taal- en Letter-kunde,
(met betrekkinge tot de Zedekunde, Wijsbegeerte, Re.
deneerkunst , Welfprekendheid, fraaije Letteren , Dichten Gefchied-kunde, der Franfche Natie in het bijzonder ,) en eindelijk met den voortgang der fraaije Kun/len (dat is, der algemeene niiverheid , en bepaaldelijk
in de Teeken- , Schilder- , Plaatfnij- , Bee/dhouw.,
Toon- en Bouw-kunst ,) zeer van nabij bekend maakt.
Zoodanig is, dan , de arbeid dier beroemde Mannen,
die, als Leden der vier Kiasfen van het Keizerlijk Frank
fche Inftituut , aan den last des grooten Wetgevers
voldeden , en ieder uitheemfchen Geleerden in verrukking
opvoeren wegens den fc.hat van kennis en oefening ,
onder de zoo blijkbare medewerking dezer Akademie ,
in Frankrijk thans voorhanden. Nog hooger , echter,
rijst deze waardij in het oog van hem , die zich wilde
verledigen, om van dit Werk een heredeneerd vertlag te
geven , daar duizende bijzonderheden de aandacht te gelijk boeijen , daar eene ongekunftelde voordragt, de toots
der waat heid, het ganfche onderwerp van ieder aftbnderlijk vak zoo kort en krachtig tevens ineendringt „
dat eene nadere ontleding, zonder benadeeling van het
oorfpronkelijke, inderdaad onmogelijk is. De teleurBelling , althans, van den Recenfent , bij het nemen van
zulk eene proeve, verontfchuldigt hem wegens het geniis eener verdere uitbreiding. Hij oordeelt te rnogen
volflaan met de enkele aanbeveling van dit Werk , als
etn meesterftuk van zamenftelling, waarin de mededeeling van al het merkwaardige , dat de voortgaande wetenfchap en kunst , federt eene reeks van twintig jaren,
in het naburige Frankrijk, heeft opge/everd , het /Wsterrijkfte tafereel der vorderingen van den menfehelipren
geese
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geeat bevat. Hij verhengt zich zoo veel te meer over
de bijzondere gelegenheid, welke een Hollandsch Geleerde aan zijne Landgenooten heeft verfchaft, om zulk
een meesterfluk ook in dit Land door den druk mede te
deelen, hetgeen gewisfelijk in handen dient te zijn van
eenen leder,, die prijs ftelt op den bloei der letterer
op de befchaving , welke daaruit noodwendig moet
voortvloeijen.
Bovenal, echter, vond zich de Recenfent, onder de
lezing dezes Werks, bij uitnemendheid verrast door een
Bijvoegfel, dat deszelfs waarde nog ongemeen verhefr,
Ondanks de volkomenheid , welke daarin moest geroewd
worden , bleef hetzelve , uit zijnen eigen aard, voor.
gamelijk tot Frankrijk zelf bepaald: maar zulks thans,
door nadere aanmerkingen omtrent perfonen en zaken,
in het Franfche Verflag voorkomende , op te helderen;
ook bij deze zelfde gelegenheid den roem der geleerdr
heid van alle Landen , maar bijzonderlijk van Holland=
ftaande te bouden , en door het voertuig der alom be
kende Franfche Taal algerneen te verbreiden dit voorzeker verpligt ieder Hollandfchen letterminnaar aan den
man, die zich aan zulk eene belangrijke taak heeft
len toewijden. Het is de Heer j. L. KESTELOOT, diet/
wij , Diet op , den titel , maar onder het Voorberigt,
niet als den uitgever alleen van bet oorfpronkeliik Franfche Verflag, maar als bewerker , rangfchikker en verzamelaar van dit uitmuntende toevoegfel leeren kennen,
Eene letterkundige reis naar Erankrijks Hoofdftad,
in de jaren 18o6 en 1807, gaf hem gelegenheid tot perfoonlijken omgang met vele Franfche Letterkundigen,
De naauwkeurige geleerde berigten, ten dien tijde ingewonnen, worden door hem thans medegedeeld. Zij zijn
inderdaad een aangenaamst ter aefchenk , en dienen teletic
b Geichiedenis , welk
vader
yens ter aanvullinge van dat
voor ieder Geleerden onontbeerlijk is. Zij maken sons
bekend met den rijkdom der kennisfe , door gansch Europa
verfpreid. Zij wekken alzoo van zelve den lust tot
nitgebreidere oefening , en (hetgeen vooral zeldzaam
is) zij deelen aan uitheemfche Letterkundigen het ampdeel mede, welk Holland , ondanks deszelfs beperkte
oppervlakte , ondanks de oorlogs-rampen, die hetzelve drukken, hield en bij voortduring blijft houden
In den algemeenen roem der letterer:.
DdA
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Onder de menigte van belangrijke Aanteekeningen
welke, even als het Verflag zelf, geen uittrekfel toelaten, moet de Recencent bijzonderlijk roemen de uitvoerige berigten wegens de Reis der Heeren HUMBOLD
en BONPLAND bladz. 256 tot 276; wegens de ontdekkingen van den Heer HAUY omtrent de Mineralen, bl.
*8o tot 284; wegens het Galvanismus , door onderfcheidene Natuurkundigen , bl. 295 tot 305; wegens de
Scheikundigen van alle Landen , bl. 311 tot 323; wegens onze Hollandfche Natuurkundigen, CAMPER , IN+
6ENHOUSZ DEIMAN en anderen , bl. 289, 322 tot 362;
wegens de Gefchiedenis derNatuur en de Kruidkunde,door
vele beroemde Mannen , bl. 379 tot 395 en andere
meer. Slechts eene enkele keer misten wij de namen
Ivlaatfchappijen en afzonderliike Perfonen uit ons Holland, die in het y ak van Wis- en Nattiur-kunde (als
waarover flechts de Aanteekeningen dezes Deels loopen)
met een bijzonder nut hebben gearbeid ; zoo als het
Leidfche en Amfterdamfche Genootfchap tier Wiskunde , de Haarleinfche en Zeeuwfche Maatfchappij der
Wetenfchappen, de Heeren AEN EAE , VAN BEEK CAL+
/COEN , SPEYER T VAN DER. EYK HENNERT HESSE•
LINK, UILKENS, en vooral den Heer C. COVENS, we.

gens deszelfs nieuwe bewerking der Globe, welke zoo
wel voor de Aardrijkskunde in haren beperkten zin, als
voor de kennis der Hemelligchamen dient: waarbij wij
clan ook gaarne van den arbeid des Heeren BLANKEN, OM+
trent zijne dubbelde Stoommachine , zouden gewaagd
vinden. Dan , hoe gaarne zal niet ieder , die het veel
omvattende dezer taak kent , foortgelijke uitlatingen over
het hoofd zien, welke bijkans onvermijdelijk zijn F Rec.
betuigt den geleerden jongen Schrijver , wiens nederigheld hij allezins toejuicht , zijne openbare erkentenis,
en ziet met verlangen dat Vervolg der Aanteekeningen
op het Vertlag der drie overige Klasfen van het Franfche
Inftituut to gemoekwelk tot de voltooijing dezes Werks
behoort ; terwiil hij gerustelijk durft verzekeren, dat
hetzelve, even als dit reeds aanwezige , niet enkel welkom zal zijn aan jonge fluderende Perfonen , ter bemoediging van derzelver lust in de beoefening der Wetenfchappen , (gelijk de Schrijver,, in het Voorberigt, zijnen arbeid nederig doet voorkomen ,) maar zelfs aan
dooroefende Veteraneu , die, bij zoodanige erinneringen
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gen, met vrolijkheid terugzien op de baan der letteren, door hun , reeds lang te voren , met eenen mannelijken tred bewandeld. — Met genoegen vernemen
wij , dat de Heer KESTELOOT reeds aan een' tweedea
druk van dit eerfle gedeelte werkzaam is.

Ewoun

VAN LODIJKE , of de Ondergang der Zeeuwfche Stad
Romerswaal, Treurfpel, benevens eene beknopte Befchrijving
der gemelde Stad , door A. LOOSJES Pz. Te Haarlem , bij
A. Loosjes , Pz. In gr. 8vo.

deerlijk lot , dat, in bet begin des vorigen jaars, door
H eteenen
verfchrikkelijken Watervloed , zoo aan de Stad
Ylisfingen als aan een gedeelte van Zuidbeveland , wedervaren is, heeft den Heere A. Loosjes Pz. aanleiding gegeven tot
bet vervaardigen van het aangekondigde Treurfpel, waarin hij
een tafereel fchildert van de jammeren, bij gelegenheid van de
volflagen en plotfelijke vernietiging van bet Kasteel Lodijke en
den ondergang van de oude Zeeuwfche Stad Romerswaal in de
I6de Eenw voorgevallen.
In eene fraaije dichtmatige Opdragt aan de Heeren J. SOETE.
BIER

p
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en L. DE FOUW jz., uitmakende de gecombineerde Commis* uit
den Raad der Stad Goes , en uit de Secretarisfen der GemeenteBefluren van Zaidbeveland , ter take van den Watervloed,
voorgevallen in den yacht , tusfchen den I4den en 15den van
Loun'maand 18o3, beklaagt zich de Hr. LOOSJES als Wijsgeer
en Christen ,dat her lot hem niet rijkelijker met aardfche fchat-.
ten heeft gezegend , omdat hij bij het zien der menfchelijke
ellende de ruime we q fchen van zijn hart door eigen nooddruft
voelt gefluic ; ja , fchoon hij niet mort om zijnen Band ,
wenscht hij zich echter bij Zeelands nood den fchat van
CROESUS toe.
Doch (want hij voort] na dien ijdlen wensch te teuglen, (*)
Beproefde ik, of inijn kunst misfchien
In Zeelands rampfpoed hulp kon
Verbeelding voerde me op haar vleuglen.
'It Zag jammer zonder perk of paal,
'k Aanfchouwde 't onheil van het heden
.ls in den fpiegel van 't verleden,
Bij d'ondergang van Romerswaal.
'k Zag ,
(*) moest het niet zijn: beteugeld te hebben, of na het teugelen van
dien wensch ?
Dd
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Zeg, in lien fpiegei , door de golven
't .edijkfche Slot, zoo groat van pracht,
In eenen ijsfelijken nacht,
yoor eeuwig door de Zee bedolven.
Ik gruwde , en, fiddrend , greep mijn hand
Het fpeeltuig, om de wisfelingen
En waterjammeren te zingen
Van 't fel gefchokt Znidbevelanl.
tic

En verder;
Ge ontvangt het zeker ais milli offer.
Geringe voordeel, dat er fpruit
Uit deez' mijn' arbeid , fiort ik uit
Als gifte in uwe liefdekofier.
Die gift, 'k befef het, is niet groat,
En, fchoon het grootst ligt in mijne oogen,
Gevoel hear •kleinheid, opgewogen
Bij 't zwaar gewigt van Zeeland: nood.
Maar 'k zegende toch de oogenblikken ,
Aan hooger doel, dan kunst gewijd,
Zoo 'k •cloor de vruchten van mijn vlijt
ten huisgezin flechts mogt verkwikken.
Slechts een ellendigen , door fmart
En jammeren ter nee'rgebogen,
De tranen van 't gelaat te droogen
Is Demelzaligheid voor 't hart.
Hiaruit blijkt dus he; edel doel, hetwelk de Dichter met do
vervaardiging en uitgave van dit Treurfpel heeft gehad, en op
den Tice], wear een allerliefst plaatje de overblijffeis der Stad
Rowersivaal in de 17de Eeuw vertoont, lezen wij, dat deze
druk geheel ten voordeele van de door de overfirooming
bngelukkig gewordenen uitgegeven wordt.
In het Treurfpel zelve yindt men gedeeltelijk hetgeen men
erin verwachtte — verfchrikkelijke en-ontzettende tafereelen
van eenen allesvernielenden Watervloed, door het 6ksch en keurig
penfeel van onzen werkzamen, vaardigen en met lof bekenden
toosjEs, met levendige en itoute kleuren gefchetst — treffeude
tooneelen van jammer en ellende , en fchoone , vioeijende ,
trachtige verzen, die den ,geoefenden Tooneel- dichter kenfchetfen. Gedeeltelijk echter althans met Rec. was dit bet
geval — wordt men in zijne verwachting teleurgeiteld , en
men legt , na de lezing, het auk uit de handen , zonder dat
het hart zich volkomen bevredigd gevoelt.
meent • dit vootnamelijk to moeten toefchrijven aan •ec
kalakter van de hoofdperfonaadje, EWOUD VAN LODIA.4.
De
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plegefchiedenis,door den Hr. Loosjes voorgefteld , is gabfchd.
lijk verdicht. De Schrijver had dus de handen ruim en.was geheel
vrij. Hij kon dezelve inrigten , zoo als hij zelf goedvond ,
en tnoest dezelve zoodanig inrigten , als zij het best kon.
de beantwoorden aan het voorgeftelde doel. Dit doel was
geen ander, dan om door het fchetfen der jammeren van vorige dagen de harten der lezers en aanfchouwers te roeren en
tot medelijden te bewegen met de deerniswaardige tijdgenooten, welke door foortgelijke jammeren in het ongeluk zijn gellon. Om nu die jammeren van den vorigen tijd zoodanig te
fchilderen, dat zij eenen zeer levendigen indruk maakten op de
gemoederen der tijdgenooten, moest de Dichter zich noodwendig bepalen tot de lotgevallen van bijzondere perfonen , of
van eene enkele familie , en hij heeft, naar het inzien van
Rec., zeer wdl gedaan , om eene fchets te leveren van ded
aanzienlijk en hoogbejaard man, die met zijne vrouw en kinderen van den hoogen top van aardfchen voorfpoed en fchitterenden overvloed , onverwacht en plotfeling , in de laagfle
diepte van ellende en behoefte nederftort; — maar hij heart
niet gedaan, om dien aanzienlijken en hoogbejaarder man
gevoelens en eigenfchappen te geven , die de deelneming in
zijn orgeluk noodwendig moeten verzwakken en de werking
van het medelijden belemmeren. Waarom mogt de hoofdperfoon , bij zijnen aanzienlijken itand,rijkdom en zijne hooge jaren, niet een beminnelijk karakter bezitten ? Waarom mogt hij
niet een verlicht en verdraagzaam , godsdienftig man wezen?
Eene zekere maat van Godsdienst- en fekten-haat zou , misfcbien ,
als overeenkomilig met den geest van den ouden tijd, vet.;
cchoonlijk geweest zijn, den Lezer niet tegen den man vOdringenomen en alzoo het medelijden flint verhinderd hebben. Doch
een mensch en Christen (de held van het ftuk) welke dien haat
266 ver drijfE , dat hij, in het ontzettend tijditip, waarin men
elken oogenblik vreest door de golven te zullen verflonden
worden , en zich moest v66rbereiden , om voor het oog van
God te verfchijnen; in een tijdflip, waarin anders, doorgaans,
de menfchelijke hartstogten en driften zwijgen -- haat, vijandfchap en vervolging ophouden — zijne eigene, hem dierbare
docker vervloekt, omdat zij had toegelaten , dat een Ketter
(anders een zeer braaf en edel jongeling) dien zij beminde en
van wien zij bemind werd , haar van een zeker en naderend
haar redde, terwijl er geene andere redverderf bevrijdde
ding mogelijk fcheen , wenscht, dat zij met dien redder in
's afgronds kolken moge verilonden wbrden , — in die vervloekingen , niettegenifaande de redenen en fmeekingen van gade, kinderen , vrienden en een. eerwaardig Bedienaar van den
eigenen Godsdienst, welken hij aankleeft, volhardt, niet alleen , maar nog eene andere onfchuldige, omdat zij de vervloekte dochter ragmen durfr, mede vetvloekt as-. en hi An
vee•
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veegen oogenblik, waarin hij den laatflen levensadem zal
zen, nog door zijn vloek die dochter wenscht te verplette-,
zulk een man moge fchrik en afgrijzen verwekren
ken,
de rampen en jammeren, die hem bejegenen, kung
nen het hart niet roeren; zijn (lug, onverdraagzaam en
bitter karakter woet noodzakelijk de werking van het mededoo,gen verzwakken.
Dit karakter bederft, vi ,Igens het oordeel van Rec., bet ge+
beele fink, en het is onbegrijpelijk, hoe een Man, als do
Heer LoosJES , in zuilt een tafereel, tot een bijzonder doel
fpgerigt, den hoofdperfoon zoodanig een karakter heeft kunnen geven, Wanneer he; oogmerk van den Dichter geweest
ware, pm de droevige waarneming, dat Codsdienst- en Sekten-,

haat nimmer,,zelfs niet bij den ondergang van een geheel Land,
verflatiuul , in de ziel der Lezers met levendige trekken te
prenten, on' daardoor dien haat en den man, welke er menu
vervuld is, met eene zwarte kool of te teekenen... dan zou
de Hr. LoosJEs geen gefchikter karakter, dan dezen EWOLID
VAN LODIJKE, hebben kunnen daarftellen. 1111aar nu — nu het
doel was, ow het onheil en den rampfpoed van een aanzien
lijk, rijk en hoogbejaard man en zijne familie te Ichilderen,
om door dat onheil en dien rampfpoed medelijden en deelne,
ming te verwekken , niet (q. b. 11.) bij menfcheu van de
vorige , onverdraagzame dagen , maar bij meer verlichte,
verdraagzame tijdgenooten, nu moest de Dichter dien ongelukkigen man, den eerflen perfoon in het auk, tevens beminnelijk en lievenswaardig hebben voorgefleld — dan zou het
medelijden gewerkt en de Schrijver zijn does bereikr hebben.
Overigens bevat het Treurfpel veel fchoons en voortreffelijks. Het eerlle Tooneel is bij uitnemendheid fraai, en
het fchoone lied, den lof van Zuldheveland vermeldende,
doet eene overheerlijke werking. Het is bier vooral voortreffelijk geplaatst , om de dadelijk volgende treurmaar, die
de jammerlijke ellende van het eigene vruchtbare en gezegende Zuldbeveland verkondigt, te flerker te doen uitkomen.
Met moeite weerhoudt zich Rec., om dit Lied geheel nit re
fehrijven. Hoe zoet is niet de aanheff

Holland prijz' zijn klaverweiden,
Roeme op 't zuivelrijke gras,

Zeeland! van dat erf gefcheiden
Door een' woesten waterplas;
flibben, uit uw firoomen,
Beurt
als. Neptunss Bruid,
Die de baren kan betooraen,
't Hoofd ten groene golven
Uit uw

Colt ale faiiderii, door wiLLEM in be:

tweede Toonm
eeataigde:
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slaald, is op zichzelve fchoon, flout en treffend. Dan bij
Rec. ontftond de vraag : of die fchilderij bier wel gepast ware? Het gezin van EWOUD hield op bet do; van Lorkke feest,
ter eere van een jonggeboren kind , de eerde fpruit uit het
buwelijk van WILLEM en MAGDALENA, dochter van EWOUD.
Dit feest was reeds tang vooraf bepaald; doch WILLEM, de
vader van den zuigeling , was er niet bij tegenwoordig,
uit hoofde er juist een felle dorm woedde , en hij, ambtshalve, bij het Dijkgeregt moest wezen. Terwiji men zich
aan eenen ,bijna ge6indigden , kostbaren maalcijd feestvierend
bij elkanderen bevindt , terwijI MAGDALENA bet zoo even gemelde lied zingt en hare zuster NELETTA bur op de harp
vergezelt, komt WILLEM overhaast binnen en Itoort de vreugde met den uitroep:
„ Mijn God I.,- Houdt gij nog feest? Weg, weg metzang en fpeir
Ilij hijgt , werpt zich op een' floe neder; zijne oogen
Ram verwilderd ; hij is doornac en koud, ziet de feestgenoo.
ten fprakeloos aan , en brengt eindelijk deze woorden uit:
Wij vergaan.
Ben tweede Zondvloed wast
maar (flechts) weinig', weini(ge uren,
En 'c water overtlijgt Lodijke's hooge muren.
Gij dartelt bier in vreugd, terwijI Gods tlormwind woedt,
Die eiken breekt als riet, en wrens wagglen doer."
Na zulk eene hartverbrijzelende tjjding , op zulk eene fchrikbarende wijze aangebragt, zou men mogen verwachten, dat
WILLEM althans , die vreesde, dat het Slot, waarin men zich
be y ond, binnen weinige uren eene proof van de golven zoude worden, een gedeelte van den korten tijd, ,die er ter redding van perfonen en berging van goederen nog overig was,
p ier zou betteden aan een nutteloos verhaal van hetgene hem,
gedurende zijn afziin, was wedervaren. In zulke omdandigheden moet een berigr, dat hij zich des middags ce paard
begaf; dat hij zich haastte, zoo veel hij dat hij zijn
paard dikwijls de fporen gaf; dat hetzelve, hoe gefpierd en
Belk, fointijds vertehrikt (than bleef; dat hij eerst benedendijks nog nicest den weg had genomen , maar op den kruisweg , die near Nieuwland leidt, den dijk had beftegen enz.
enz., in Bede van fchrik en medelijden to verwekken , den
Lezer tiatuurlijk vervelen en het hart koel laten. Her tafereel , door WILLEM opgehangen , is — Rec. herhaalt het
wel fchoon en uitmuntend gefchetst , en het doet
—opzichelv
der kunst van den Fleer LoosJES eere aan; doch het is Eder de
plaats niet voor zulk een tafereel. In zulke gevaarvolla , verfchrikkelijke oogenblikken mag men niet fchilderen. [Rec.
herinnert zich hier bij (fans comparaifon evenwel) den Diehwr in den Wandsbekker Bode, die, terwijI hij een fchip ziet
vergaan, eene Elegie maakt , her gekerm der fchepelingen en
het
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het maeligen Van zijn hart fchildert.] Ben tafereel van bij
komende omaandighecten went clan geen belang. Men vraagt
Diet, hoe het ongeluk is ontilaan, men verlangt flechts te we.
ten, hoe groot het werkelijk is; men vraagt niet naar hergeen
reeds verloren is, naar de middelen, die reeds ter redding
min aangewend, maar denkt aan hetgene nog kan behouden
warden, en ziet nit naar middelen, die ter redding kunnen
wa r den aangewend. Inderdaad, men heeft moeite, om 83
regels te lezen, voor men aan den rand komt:
„ Vlugt, daar de Godheid nog'dat uitftel wil gehengen ,
Vlugt alien, eer de Zee u in dit oord verrastt"
GODEFRIED, Proost van het Klooster Marienhof, heeft een
uitmuncend karakter , en de gevoelens van dezen eerwaardigen
Man fteken niet weinig of bij die van EWOUD VAN LODIJKE en
eenige andere Kloosterlingen. Onder andere heeft Rec. bijfonder behaagd het tooneel, want. de Proost met de Kloosterbroeders raadpleegt, om op de beste wijze bet omgelegene
land hulp te bieden. Rec. befluit deze beoordeeling met de
opgave van eenige regeis nit dit tooneel , waarin de gevoee
lens van domme, bekrompene Monniken en die van een' verlicbten , menschlievenden Bedienaar van den Godsdiensi creffend geteekend zijn.
VIERDE RLOOSTERBROEDER.

Gij fpreek(t) mij naar mijn hart. Heel Zeeland, uitgefpat
In wellust zonder room en fporelooze boosheid ,
Word' flapend overftelpt en Nerve
zijn zorgloosbeid!
't Brooddronken Romerswaal , Lodijke's dartel Slot,
Had federt eeuwen reeds des Hemels toorn hefpor.
Waar klom de wellust ooit op trotfcher zegewagen,
Dan waar der rosfen hoef met zilver wordt beflagen ,
Waar paardentuigen ftijf van gouden platen flaan?
Wes blijdfchap zie 'k dat rot in 's afgronds nacht vergaan.
Als blikfems zal dat goud bij 't vuur der belle blinken.
En fchoon mijn mat misfchien te ftreng in 't oor moog klinkeis
Van zulken onder ons, die toefden bij die praai,
Op 't weelderig Lotit}ke, in 't prachtig Rotnerswaal ;
Dat ze in dien fpiegel zien, en leeren, wijl zij beven ,
Dat 'sflemels zwaard, hoe lang, niet fteeds blijft opgeheven.
GODEFRIED.

Broeders! 't Is genoeg. 'k Heb mij geweld gedaan ,
Gezwegen, om te zien , hoe ver uw drift zou gaan.
Hoe
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Hoe ver verbolgen waan, bekrompen liefdeloosheid ,
Hoe ver fchijnheiligheid, verblind voor eigen hoosheid,
Hoe ver de dweeperij , die in haar luchtgebouw
Van ijdle teekens drooint, uw' geest vervoeren zou.
ja zelfs onczaagt gij niet al dreigend mij to Konen,
Wiens rang en grijze kruin gij eerbied moest betoonen.
Mij , jegens u en elk met zachter geest bezield,
Verwijt gij, hoe 'k mij fours te Romerswaal onthinfd ;
Hoe 'k op Lodijke's Slot in vreugde en vriendfchap deelde.
Terwiji gij nijdig fmaalt op zwier,, op pracht, op weelde,
Die gij bij naam flechts kent , en fchept uit zotcernij,
IrI uw vermetel brein , een God zoo zwak als gij ;
Een God , Ny lon kleinighedn als Kloosterbroeders belgen,
Die wellust fmaakt, als gij , in firaffen en verdelgen.
Helaasl hoe diep beklaagt mijn Christelijk gemoed
Elk mensch, die, wijl hij zeif in 't flijk der zonden wroet,
Zich in den regterfloel durfc zetten van de Godheid,
En daar zijn broeder doemt vol trotschheid,nljd en zotheid,
la met verwaandheid zich ver boven hun verheft,
die hij in boosheid en in misdaAn overtreft.
Ach hoe beklaag ik mij 't verTtes van zoo veel uren,
Met ijdel onderwijs verfleten in deez' muren ,
Daar gij van nedrigheid , van de Evangeliewet
Der liefde wijd vervreemd, met d'ouden geest befmet
Van trots en eigenbaat, op uwen fland vermetel,
Rampzaalgen doemt en vloekt , als zat gij in Gods zetel.
Ach waarom volgde ik niet het voorbeeld en de leer
Van 't licht der wijsheid, van den groocen DESIDEER
Toen hij mij afried , our in fombre Koorgewelven,
Voor deugd, geluk en vreugd, een eigen graf to delven ,
Waar, hoe eerwaardig ook in uiterlijken fchijn ,
De kleedren wit als fneeuw,, als roes de harten zijn.
Beklagend nog de keus des jonglings in mijn grijsheld,
Vereer ik daaglijks meet ERASMUS deugd en wijsheid.
Volhard , kleinharcig y olk! voor 't licht der wijsheid fchuw,
In waan en bijgeloof. — Wie is er onder u,
Die met me of op mijn fpoor,, fpijt vloed en onwedrsviagen,
Zich in de kloosterfchuit op 't fchuimend nat durft wagen ?
Die , fteunende op Gods hulp , uit Chrisclijk medelij,
Rampzaalgen redden wil, die fchaar' zich aan mijn zij.
Hoe! creden er niet meet dan twee der Broedren nader!
Vergeef dien fluggen geest uw kiadren , goede Vader ! —
Maar toeven wij niet meet ! komt , braven I fpoedt u voort. enz.
Achter het Treurfpel heeft de Heer LOOSJES eerie beknopte
Gefchiedenis van de Stad komersivaal gevoegd , die den Lezer,
en inzonderheid den Beminnaar der Oudheid, voorzeker aangeimam zal zijn.
MAR-
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de Aanvang der Hervorming. Treurfpel. Naar het Boogduitfche van WERNER , vri] vertaald
door A. FOKKE SIMONSZ. Met zes Platen. 7'e iimilerdatu
in] H. van Kesteren. In 8vo.

MARTIN LUTHER,

Vakelbonter Tooneelfpel , (want waarom zulks Trnir/pel
heete, bevroeden wij niet,) met meer dan twintig iprekende en nog meerdere zwijgende Vertooners, ktvam ons
ter naauwer nood onder het oog. De ,unrdige Kerkhervormer, dien men niet naar onze zeden, main volgens de ge•
woonten van zijn land en tijd moet beoordeelen , komt albier , zoo als bet heet, ook getrouwelijk voor, doch inderdead hier en daar zoo zonderling, dat men bijkans genoodzaakt wordt, om den koogen ernst, dien het auk echter
bedoelt met eenen fpottenden lach te verwisfelen. Het
was voor den Schrijver niet genoeg, hem in zijne eigenlijke
kracht te doen kennen; maar fchetst hem als fmakelijk etende, hartelijk drinkende, flapende, veraroold van gedachten ,
bezig met het vertalen der Psalmen, woelig , flandvastig en
dolzinnig. Of zulks gefchikt zij, om den held van het ftuk
te vereeren? twijfelen wij zeer. Ook is het zoo vol van
Epifoden, dat derzelver menigte ligtelijk een dental andere
Tooneelfpelen zoude kunnen verzadigen. Van dien card , bij
voorbeeld, is bet tile Tooneel des Oaten Bedrijfs van de Mijn.
werkers te Freiberg, alleenlijk aangevoerd, om den Lezer met
LUTHER'S Vader bekend te maken. Zoodanig is, in het 2de
Tooneel, het Nonnenklooster te Wittenberg, welk aldaar op
des Keurvorilen bevel wordt opgeheven , terwijl, in het 5de
Bedrijf, aldaar nog een Lijkdienst gerchiedt. Zoo ook is,
bovenal, het aanilootelijk tafereel van enkele Nonnen , die bet
Klooster verlaten , en meer aan eenen aardfcben , dan hemelfchen , Minnaar denken , en een pear Dweepaers onder dezelve , die onzen LUTHER en deszelfs Bedienden, THEOBALD,
gansch niet onverfchillig aanzien, gelijk zij wederkeerig op"
lettend behandeld worden. IVIaar genoeg: een pear tooneelen
zijn flechts aan LUTHER, als Hervormer,, gewijd: al het overige,
in een auk van 144 bladzijden, is epifode en kostuum. Ook
de zes Platen zijn even bont, als de inhoud. Waartoe zulk
een ellendig mengelmoes vertaald? De Vertaler, 't is wear,
noemt bet in zijn Voorberigt dramatifche Zamenfpraken, en
poogt dit Treurfpel, waarin hij nog veel wegliet, els zoodanig
te verontichuldigen. Wij laten zulks voor zijne rekening.
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• door AUGUST LAFONTAINE. life Dee?.
Met Platen. re Betarlew , bij F. Baba. in gr. 8vo.
3 48 13?.
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Wet' 'Join een Roman van den ook bij ens gelieficoosden
Schriiver,, die, naar ons oordeel, in geenerlei opzigc
veer een zijner vorigen behoeft te wijken. Een gefchrift, dat
het ware en goede diep gevoelen doet , vol van duidelijke blijken van naauwkeurige kennis van het menfchelijk hart,
en de regte wijze, op welke men dat hart naderen en veredelen kan. De Baron VAN RIEZENSTEIN treedt te voorfchiin , eea
uitmuntend mensch, maar een Zonderling , zonder ondervinding , in de natuur opgegroeid , door nietrelan goede menfchen otnringd ,die hem alien met den allerdieplien eerbied behandelden. Men had hem lezen en fchrijven, voortreffelijk
rijden geleerd, en zoo was hij een uitmuntend Jager geworden ; dit was zijne geheele opvoeding. Op zijne goederen
plantte, bouwde en jaagde hij, zag op orde en refit en zedelijkheid. Hij was voor zijne Boeren een gellreng Heer, wanneer zij misdaden begaan hadden, maar voor den onaelukkigen een Engel, een hooger wezen vol zegen en weldadigheid.
Het voorval is regr grappig, teen zijne Zuster, eene Dame
van het Hof, hem overvalt, juist daar hij zich door zijne onderdanen laat huldigen; zij ergerde zich fchrikkelijk over de
weinige wereldkenris en het onbefchaafde van haren Breeder;
echter hadden zij elkanderen hartelijk lief. Zij maakt hem begeerig flan groote daden en roem. Daarom trekt hij dan ook
met zijnen bediendenf de wereld in. Natuurlijk verwacht men
wonderlijke voorvallen , en wordt in die verwachting ook
niet te lea gedeld ; maar bij iederen flap, dien de Baron
doet, dwingt hij ens tot meerdere hoogachting en liefde. Uitmuntend beviel ons het geval in zekere kleine (lad, waar de
Baron eene arme onbeltende vrouw, haar hulpeloos kind en
haren ouden bedienden ontmoet. Floe hij het geval verneemt,
helpt, wegreist, weeromkeert, en zichzelven maar niet kan
voldoen, het kind opneemt, de vrouw en bedienden prachtig
begraven Iaar, al wat daar bij voorvalt, in een woord apes,
tot de kleinfte bijzonderheid toe ,is bier zoo fraai en aandoen■
lijk, zoo Itaraktermatig en aardig geteekend, dat wij ens niet
herinneren in langen tijd lets gelezen tehebben, dat ons even
zeer trof. Door dit geval wint de Baron nu niet sheen een
kind, man ook eenen vriend en eene beminde. Bum, is een
arm, maar een braaf en in a pes geOefend uitmuntend mensch;
hij worth, onder den titel van Secretaris , des Barons reisgezel ; de beminde is een meisje , waarvan men weinig verneemt, dan dat zij beminnelijk en geed is; zijverdwijnt fpoe.
dig,
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dig, en iedere nafpeuring, hoewel onvern1oeid en /net geesedrift in 't werk gefleld, (want Rowed was reeds vroeger ook
voor het hart van stmt. belangrijk ,) is te vergeefs. Dan in
bet Bad in Pyrwont wordt kosmeA onverwacht gevonden , en
hoewel hare familie onbekend blijft, fchijnt de Baron op het
punt van zijn geluk. Maar het meisje raakt wederom weg.
Dit geeft ongelukkig aanleiding tot ongenoegen tusfchen den
Baron en fluor.. De Baron had hear zien wegleiden , en in de
grootne vertrouwelijkheid , door eenen VAN SOOLEN een
vriend van Buoe; deze verdedigt hem, hoe zeer al de fchijn
bem tegen was ; hij ke p t zijnen vriend te wel , dan dat hij hem
voor fchuldig kan houden. Dit veroorzaakt ongenoegen en
fcheiding. Intusfchee kon de 13a on , die nu alles verloren
bad, het ook niet lang uithouden op zijne goederen; hij treedt
in den kriigsdienst, maar, wegens zekere zeer eerlooze zaak
van eer met eenen Majoor,, neemt hij weidra zijn affcheid. Te
buis intusfchen heeft hij geen rust; zoo ontmoeten wij hem
can het begin van dit W'erk , waerop dan het verhaal van de
nu aangeflipte vroegere gefchiedenis voigt; hij begeeft zich
togmaals op reis , an wel vooral om zijnen two, op te zoeken,
en met hem te verzoenen. Deze , die ook zonder zijnen nieuwen vriend niet !even kon , kwam hem met dezelfde bedoeling
te gemoet. Een paket brieven aan euor., door den Baron ontvangen en al dien tijd onge6pend bewuaid, geeft nu opheldering. VAN SOOLEN was niet de verfeider,, maar de broeder van
OSALIA , en had haar naar hare moeder gebragt; zij is ALINE
VAN RIEZENSTEIN, de heldin van deze gefchiedenis. De belangrijke gefchiedenis van deze Famine wordt nu verhaald , en in
bet midden van dit aandoenlijk verhaal wordt dit eerfle Deel
gefloten.
Wij willen lets ter proeve geven , waaraata men LAFONTAINE
berkennen zal. Na het gefprek des Barons met zbne Zuster,
dacht hij fang na, langs welken weg roem te verkrijgen was:
fprak er eens over met zijnen eerlijken hedienden SAMUEL.
ja, goede Hemel, uwe Genade , riep sAmvEL: wie opwaarts wil in de wereld ,dien zij de Hemel genadig! Want elle
$villen zij opwaarts! Allel"
vroeg de Baron nieuwsgierig."
„ Hoe dun echter
,, Hoe? riep SAMUEL, hoe? dat hoe begeer ik geen
Renmensch te gunnen. De eene kruipt op handen en voeten
els een bond opwaarts, de — "
„ Foei ! SAMUEL. Gij liegt ! Hoe kwam een mensch aan
het kruipen als een bond?"
,, la, uwe Genade , anders niet. Wie opwaarts wil, moet
vleijen, likken, opwachtee, opzoeken , kwispetflaarten als eett
bond, of zacht in bet donker weg kruipen als eene padde,
of hij moet zich opwaarts koppelen, of opwaarts huwen , or

zich opwaarts pedriegen, lwereo, vernwotdp, gwlien bet
zija
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zijn Moet, or etch opwaarts koopen. Dithelderde SAMUEL met
een paar voorbeelden van het voormalige hof op."
Voor den dnivel, riep de Baron: karet gij liegt, geloor
1k. Er zal toch wel lemand zijn, bij voorbeeld, zoo als inija
Vader —"
„ SAMUEL glimlachte. Uwe Genade, dat was zulk een toes
dat alle eeuwen maar eens gebeurt, en toch was het el+
genlijk het huwelijk. Het heet immers, de goede werken makers
niet zalig. 1k weer niet of het zoo eigenlijk waar is, want
regt in het hoofd wil het mij niet, uwe Genade."
,, De Baron nam een zeer nadenkend gelaat aan. Gij heir
mij wil het ook niet in 't hoofd:'
gelijk
„ Mast is het waar, wilde ik zeggen, uwe Genade, dam
Is het op aarde even als in den Hemel , want met goede
werken heeft 't op aarde nog niemand ver gebragt. Daar
was een oude kanzelarijbode, die zeide altijd: wat eerlijkl
Wat geleerd? wat Pa."
„ Al genoeg. Gij kunt nu gaan." enz,
Wij meenden den Lezer nog lets mede te deelen, moan.
de de lorgevallen en het karakter van num., dan wij zien da4
het te uitvoerig is; zie bier eene proeve-, hoe hij met den
Aaron omging. Het gefprek betrof de groote wereld:
„ De hleine wereld , Miinheer Baron, wanneer ik haaT
met de groote vergelijk, bet fnijderswerk daar aan, en de bevalligheid, welke er de dansmeester aan geeft, daar of gene.
trend, is niet een haar armzaliger. Zij arbeiden bier en daar
om van het leven ontllagen te worden, en wenfchen het heeds
terug. leder mensch kon zijn Paradijs heb,ben, met den le.
vensboom midden daar in ; maar zij zondigen alle, juist zoo
als onze eerfle ouders, want leder wit meer zijn, dan hij
xian hij zijn kan , en daaraan waagt hij paradijs en alles. leder wil eten van den boom , waarvan hem verboden is te
eten. De werkman wil een armfloel, de winkelier een fofa„
tie koopman rijtuig, de kapitalist eene zitplaats op de harcte
trappen van den croon , die daarop zitten , willen een croon,
en de troonbezitter wit alles. En toch verdwijnen in eene eeuW
Ariemaal de menfchengeflachten van de aarde; zij zetten echter
bunne pogingen zoo erntlig voort, als ware er geen dood, als
ware dezelve flecks boerterij. De Benedi iltijnen bewijzen, dat
hunne flicking en het huis Oostenrijk van den Romein Animus
sfflammen, Daar ziet men de dwaasheid." „ Hier fronsde
de Baron het voorhoofd; met de oude familien wilde hij niet
hooren fpocten. Elet huts Oostenrijk is zoo oud alshet mijne p
zeide hij met een donker gelant. Niet ouder dan het mijne,
sntwoordde soot. fchielijk. En ware ik zoo rijk als ik arth
ben, dan vond ik mijnen Gefchiedfchrijver, die het der wereld in een foliant bewees. Hij gaf toch den eaten mensch
eetl wapen, drie vijgenbladen, en dat in edit."
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Hoe? in ernst? hoe? vraagde de Baron."
„ In alien ernst, met eene Vrijheidskroon daarboven. Gij
ziet, Mijnheer Baron, dat ik van Adam affiaw, dus kan mij
niemand beletren zijn wapen te nemen bier werd de Baron
nog gemelijker — zoo mij eena de duivel des hoogmoeds,
ging Bum voort, bezit, en juist waartoe het Adam gebruikte, om mijne naaktheid te bedekken. Want naakcer, jammerlijker riaakter kan web geen mensch zijn , dan hij, die zich
met alien ernst op de verdienfte zijner voorvaderen beroept."
„ Hier ontving de Noorman de fporen , en weg vloog hij.
Rijd maar, zeide snot., goede man, rijd maar. Gij fchudr
den pip flier af."
„ De Baron bleef een uur lang vooruit, geheel alleen; hij
was in diepe gedachten, Eindelijk zeide hij : de duivel, eit p
-delijkhftocg,enzulkfamboisendIijk ook niets dan een opfchrift op een eerepoort, waarvan
ik niet een letter, niet een puntje haven de i verdiend heb,"
Waarop de Baron Kier zinfpeelt, leze men in het Werk; wij
gaven enkel eene proeve , van welk eene waarde Bum, voor
den Baron was. „ Waarom, zeide hij bij zichzelven,waaroin
20U ik u niet geven , wat ik beters heb , goede man? C ij
zijt het waardig, dat ik zelfs uwe vriendfchap waag; al mut.
ten wij ook van elkander fcheiden , dan fcheiden wij als vrienden , welke door een hard noodlot, niet door bun hart, gefcheiden worden, en het zaad, dat ik in uwe ziel fIrooit
zal evenwel opgaan."
„

Illengelgedichtjes, gefchikt tot Foorfchriften Ivor de yeugd in de
Scholen, door T. C. BEILANUS Leeraar hi] de Her-porn:den in
Paefens. Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer.
Christen-Leeraars op bet Land op zulk eene wijze
Wanneer
mede arbeiden , mu, reeds van de eerfle

Schoolopvoe-

ding af , goede zedekundige beginfelen aan de Jeugd in te
prenten , dan vereeren zij inderdaad dien gewigtigen nand,
welken zij in de maatfchappij bekleeden. Dit boeksken is
eenvoudig, juist zoo als het near den rite! zijn moet, in eenen
regt kiuderlijken geest. Dank hebbe des Schrijvers arbeidi
Dezelve doer meer af, dan duizend vervelende PredikatiEn,
welke de lieve Jeugd nit Fleur moet aanhooren, en waardoor
zij gevaar loops, ow, in rijpere jaren, Kerk en Godsdienst te
verwaarloozen. Wage de waardige Man, door een goed vet..
tier en gebruik van dit boeksken , nieuwen lust vinden tot
meerdere proeven voor eenen meergevorderden leeftijd der
Jeugd]
No.
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LETTER—OEFENINGEN,
De Volnraaktheden van den Schepper in vine Schepfelen be.
fchoulvd, tot verheerlijking van God en tot bevordering
van nuttige IV7ttturkennis , in Redevoeringen , door
UILKENS, Art, Lib. Mag., Phil. Doct.
J.
Christen- Leeraar hif de Hervortnden te Eenrurn. IIIden
Deels Ode Stuk. Te Groningen, bij J. Oomkens. In
gr. By o. 4E' .B1.
e Dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dit hat
D zich begrijpen. Een Dwaas toch niet ilechts
een onverftandige , wiens zielsvermogens ontoereikend
zijn cm de grow-held Gods in de werden der Scheppinge
op te merken maar een ondankbare , die de oogen
des verftands moedwillig 110 voor de g lom doorara.
lende blijken eener Opperfte Wijsheid en Liefde, en,
wegens een bedorven gemoed , het aanwezen eenes
Almagrigen Befluurders vreest to ontdekken. Dat
zulke Dwazen het beftaan van God ontkennen, of althans voorgeven re dien opzigte Beene overtuigende
gronden te bezitten , lint zich oplosfen ; maar veel
inoeiielijker is het verfchijnfel to verklaren (waarmede de
ondervinding ons echter heeft bekend gemaakt) van man.
nen , die hunne hoofdbezigheid maakten van de Sterreen Natuurkunde, en zich echter onder de beipiegelende
Godloochenaars rangfchikten. Zij toch konden niet
voorbijzien de orde , fchoonheij en nuttige inrigtingen?
waarover zij telkens gedwongen werden meer verbaasci
te !ban, naarma , e zii dieper indrongen in de geheimen
der Nature. Zij konden niet onbekend blijven met de
working der eenvoudige middelen ter bereiking van zoo
groote en veelvuldige als heilzame oogmerken. En
dit ziende, dit bewonderende, hoe is het mogelijk , dat
zij desniettegenftaande bij het werktuigelijke in de oorzaken en gewrochten zich alleen konden bepalen, zonder opgevoerd te werden ter eerbiediging eener Op erne
Ee
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Wijsheid en Liefde ; zonder erkentenis van eerie AT.
rnagt, die fprak en het was er,, die gebood en het flonct
er flier fchijnt dan ook te gelden bet gemeene fpreekwoord, dat de uiterften elkander aanrakenalzoo, in
bet voortbrengen van Godverzakerij, de gellerclheid en
grondige ervarenis evenzeer vruchtbaar zijn kunnen, als
domheid, onverfchilligheid of zedeloosheid. In bide
gevallen wordt het oog der ziele, hoe verlicht anderzins, door den invloed van verkeerde neigingen of drill.
ten beneveld. En 't is niet aan de zielsvermogens zely e, niet aan de geleerdheid en grondige kennis , mar
aan deze verblinding toe te fcbrijven , dat velen niet hebben doorzien Gods eeuwige kracht en heerlijkheid, die,
federt 't begin der wereld , uit de fchepfelen konders
verffaan worden.
Dat in onze dagen de dwaasbeid der Godverzakerij
geen veld winne , door de kracht eener Wijsbegeerte,
die wel Joel en middel in de Natuur ontdekt, doch hutverig is , daaruit tot het aanwezen eener Godheid te befluiten; dat integendeel de verheerlijking des Allerboog,
flen bevorderd worde door de uitbreiding eener nuttige
Natuurkennis; hiertoe kan zeer dienflig zijn de loffelijke arbeid van den Eerw. UILKENS door de befchoub
wing van des Scheppers volmaaktheden in zijne werkene
Gelijk in de vorige, zoekt de Schrijver ook in dit Stuk
zijn oogmerk te bereiken , door de befchouwingen te
gieten in den vorm van onderhoudende Redevoeringen.
De Natunrlijke Gefchiedenis van het Dierenrijk is het
onderwerp der Negen Redevoeringen, welke,in dit Deel
voorkomen , die bepaaldelijk loopen over de Amphibian ,
Pislehen en Infetten. Men vindt bier zeer vele, en on.
der deze ook minbekende , en de nieuwfte waarnerningen , met 't gezag van de geaccrediteerdfle Reizigers en
Natuuronderzoekers bevestigd, tot welker fchriften de
Lezer gedurig aan den voet der bladzijden gewezen
wordt. Wij zullen ons voornamelijk bij de twee eerite
Redevoeringen bepalen , waaruit men tot den trant en de
waardij der overige zal kunnen befluiten.
De ifinphibiEn prijzen zich in den eertlen opflag niet
evenzeer aan door bet fchoone en ons bekend nuttige;
velen hebben zelfs voor ons een ontzettend en afzigtig
voorkomen; hieruit echter floutmoedig tot de onvolkomenheid van des Scheppers gewrochten te befluiten,
zou alleen gevolg kunnen zip van onkunde hoog.
awed
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cooed of voorbarigheid. Op deze aanmerking, die wij
in de Inleiding over de Amphibien breeder ontwikkeld
vinden , volgt derzelver rangfchikking, , als land en water- dieren , tusfchen de vogelen en visfchen. Zij hebben longen , even als de vogelen, terwijl de visfchen
door de kienwen ademen. Hunne longen zijn echter,,
daar zij koudbloNlige dieren zijn, van veel fponsachtiger
maakfel dan bij de warmbloedige dierklasfen , omdat
hunne ademhaling zoo geregeld en zoo noodig niet is.
Hun kond bloed loopt veel trager out , behoeft niet elk
oogenblik Ichadelijke deelen of te fcheiden , noch een
nieuw prikkelend vermogen te ontvangen , door de aanraking van hetzelve met de zuurltoflucht in de longen.
Van bier dat zij de ademhaling veel linger kunnen ontberen , cn veel langer, dan 't Zoogdier of de Vogel, in
eene lucht en op plaatien leven, nnderzins geheel ongefcliikt voor de ademhaling. Gelijk de uitwendige ge.
daante, zoo verfchilt ook de bedekking , waarmede de
Amphibien bekleed zijn ; nu eens is het een flijtn, gelijk bij padden en kikvorfchen , dan zijn het harde fchilden en fchubben , gelijk bij fcbildpadden , hagedisfen
en flangen , waarmede het ligchaam omgeven worth.
Nog grnoter is bet verichil in de werktuigen ter beweging , waardoor eon gedeelte in gaande , een ander in
kruipeode Amphibien words onderfcheiden. Zoo taai het
leven der Amphib l en is , even zeer kunnen zij uiterlten
van hitte en koude doorlinan. Schildpadden en kikvorfchen kunnen flechts eene zware verminking verduren , zonder bet level te verliezen , maar padden kunnen in boom ftammen begroeijen , en in 't midden van fleenen leven , zonder eenige gemeenfchap met de lucht. 'tEen
en ander words door aangebaaide voorbeelden gellaafd.
Het Gehoor is bij deze dieren fterker dan het Gezigt. De
Reuk heeft geenszins‘ do fijnheid van dat zintuig bij de
Zoogdieren Vngelen. Nog zwakker is de Smaak. Aller.
itompst het Gevoel. inwendige verrnogens beneden die
der warmhloedigen. Doch gelijk men ook in alle deze op.
zigten verfcliil vindt bij de Amphibien zelve , zoo leeren
ook de voorbeelden , dar fommigen eon goed Geheugen hebben, en anderen cep aardigheden kunnen afgerigt worden.
Behalve den winterilaap hebben vele Amphibien dagelijks een verkwikkings-fIllap noodig. Zij kunnen alien niet
willekeurig op het land en in het water leven. Eenigen kunnen alleen ep bet land , anderen in het water beltaan; terwij1
e
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Will fommigen een bepaald tijdperk des levens bij
feting in beide doorbrengen. Verfchrikkelijk en meestal
walgelijk zijn de wapenen ter verdediging, dezen dieren
gefchonken. Het melkachtig huidlchuim der Salamanders en Vuurpadden , een bijzondere reuk bij Waterilangen en Hagedisfen, en bet vergifbovenal der Slangen ,
kunnen hiervan getuigen.
Aanmerkelijk is het getal der foorten dezer dieren, alzoo bij LACEPEDE meer dan 13o foorten van gaande, en
meer dan 140 van kruipende Amphibian worden opgeteld. De meesten vindt men in de warme en moerasfige
fireken des aardbols.
Na deze en foortgelijke algemeene en revens zeer juiste
aanmerkingen , gaat de Schrijver over ter afzonderlijke
befchrijving van de Schildpadden en Kikvorfchen , waarvan de onderfcheidene foorten, hoedanigheden, levenswijze, middelen om voedfel te krijgen , wapenen ter verdediging enz. onderhoudend aangewezen worden; ter wiji
hij deze Redevoering, gelijk gemeenlijk, met
een algemeen overzigr , waarin bijzondr gehandeld
wordt over de voordeeten , die zij den Mensch aanbrengen , en wet vooral ten opzigte der Schildpadden.
Ziet daar den hoofdinhoud der Tiende Redevoering,
de eerfle in dit Deel. Het onderwerp, de Amphibian ,
wordt in de volgende voortgezet , in Welke wij vele
merkwaardigheden aantreffen nopens de verfchiltende
foorten van Padden , onder welke de Amerikaanfche
Pipa bijzondere aandacht verdient , en wet voornamelijk
de wijze der voortteling. „ Warmer de wijfjes Pipa —
tins fchrijft de Eerw. iliLKENS ••• op de gewone wijze hare
eitjes gehgd, en het mannetje dezelve bevrucht heeft ,
vergadert het laatfle die met zijne pooten onder den huik ,
en, alzoo den rug van het wijfje bektimmende , breidt
het dit fchot aldaar uit, wanneer het niet alleen bIljft
vastkleven , maar doordien ook de huid van het wijfje
opzwelt, en er zich on] de eljeren eene foort van kleine
cellen vormt , verbindt zich hetzelve met den rug van
het Daar vormt het zich dan, na vertoop van
drie maanden , eerst tot geftaarte Kik vorschkoppen , en
vervolgens tot volkomene vierbeenige Padden, en verlaat in dien fiaat den rug der moeder." Bij deze gelegenheid wordt herinnerd , dat Juffrouw DIERIAN, aan welke
men de eerfle waarneming in dezen te danken heeft , benevens andere Natuuronderzoekers zich vergist hebben ,
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ben , ftellende , dat het wijfje op den rug ontving of
bevrucht werd.
De Hagedisfen befchouwd wordende , liggen de Kro•
kodillen eerst aan de heurt. Men heeft federt onhengelijke tijden getwist , of deze dieren eene tong hebben.
De reden hiervan acht de Schrijver gelegen te zijn „ in
de vasthechting der tong aan atle zijden van het benedenkakebeen , zoo dat het tongbeen, dat zeer klein en
van eene bijzondere gedaante is, haar geenszins tot het
einde kan opligten." — Het ei dezer dieren gaat dat
der Ganzen in grootte niet te hoven, doch zij leggen
van 20 tot o4 in Un broedfel, en milks twee- of driemaal
's jaars , waardoor ze ondcr de vruchtbaarfte dieren mogen geteld worden. De eijeren worden op het zand
langs de kusten gelegd, en door de zonnewarmte uitgebroed. — De Krokodil is een verllindend dier ; niet
echter zoo zeer nit bloeddorfiigheid , als wel nit behoefte. — Naardien de lippen dit dier ontbreken, en
de tandcn, die in de bovenlenak 36, in de benedenkaak
go in getal , itegelvormig , fcherp toeloopende en in elkander grijpende zijn, daardoor fteedszich op eene verfchrikkelijke wijze vertoonen, hebben daaruit de Reizigers ,
fchoon zonder genoegzamen grond, eene onverzadelijke
wreedheid aan den Krokodil toegekend. Schoon dan de
Krokodil , als een koelbloedig Landwaterdier,, geene hevige driften hebbe , en alleen nit honger zijne prooi verflinde, verflindt hij echter dezelve, en de befchrijving,
welke de Deer LTILKENS hiervan geeft , zullen wij
overnemen. „ In Zuid-Amerika liggen de Krokodillen op de overftroomde oevers in de digte bosfchen
van bananeit en itruiken , tusfchen roofvisfchen en
andere vraatzuchtige dieren , die elkander beoorlogen. Dikwijls treft men onder dezelven groote Schildpadden aan , die van de roofvisfchen vervolgd worden ,
terwijl deze den Krokodillen , als de magtigfle van alien,
ter prooije vallen. In deze met flijk bedekte moerasfen
ligt de reusachtige Roover , aan eenen omgeworpenen
boom gelijk, en wacht , dus onbewegelijk , met geduld,
zoo als van zijn koud Wed te veronderitellen is, op het
gtmitig nogenblik , waarin hij zijden huit verrasfen kan.
Zijne kieur en gedaantemisleiden de Visfchen, Zeevogels
en Schildpadden , rem welke hij zeer begeerig is. Hij
valt ook Schapen, Zwijnen en zelfs Stieren aan, en, in
eenen bre,?den ftroom voortzwernmende, heeft hij steeds
Ee3
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het hoofct boven water, om, op bet dier te loeren , dat
den eenen of anderen oever te na komt. De Ouden beweerden , dat de I-Iond , Reeds voortloopende , uit den
Nij1 dronk , om bet gevaar te ontgaan van , door zich
trgens op te houden , van eenen befpiedenden Krokodil
verfloriden te worden. BRUCE (*) echter ontkent de
waarheid hiervan , en doet het ais een verzonnen 1prookje
der Ouden aanmerken. In het water kan de Krokodil
zijne voile kracht gebruiken, en beweegt zich, niettegenftaande zijnen grooten ftofklomp , met veel gemak ,
terwijl hij gedurig een dompig gemorrel laat hooren. Op
bet land is bet voor denzelven veel bezwaarlijker voort
te komen, en worth daardoor den dieren , die hij vervolgt , minder. gevaarlijk. Nog dikwijls echter heeft hct
verfchrikkelijk fchouwfpel in Zuid- Amerika plaats , dat
men een mensch door 66n dezer monsters ziet inzwelgen (t), en meermalen zou dit gebeuren , indien zich
bet dier even fuel kon wenden , als in eene regte lijn
Voortloopen."
Onder de Hagedisfen , die meer door fchoonheid of
voordeel de aandacht tot zich trekken, behoort de Le.
guaan , die, in grooten getale , gevonden worth in de
bosfchen van Guyana , .in de ftreken van Cayenne en
Nieuw Spanje ,. en door fchoonheid van kleuren , glans
van fchubben, en vlugheid van beweging , de heerlijkheld van bekoorlijk groene velden , prachtige bloemen en
fchitterende vogels grootelijks vermeerdert.
Na opgave der kenmerken en 't gebruik van den Leguaan , wordt der fchoone groene Hagedis , die in het
warme gedeelte van Europa en in de beide Indien gevonden wordt, alsmede op de Eilanclen der Zuidzee, de
vereischte lof gegeven , en eindelijk deze befchouwing
hefloten met de befchrijving van nog drie foorten van
I-Hagedisfen , te weten van den Draak , den Salamander en
de Kameleon.
Bekend is het, wat men ten aanzien van den Draak
verzonnen heeft ; en wat is dezelve anders , dan een
klein zwak bagedisje, 't welk door vliesvleugels in de
bosfchen van tak tot tak kan fladderen , en dat, als iet
bijzonders , drie lange fcherp toeloopende zakken of buidels
(*) Reize near daysfinien, D. I. bl. 50, 56.
(f) flipisown , Reis, Ifte Md. hi. 17.
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onder den hall heeft, die het naar welgevallen kan
ophiazen , om zijne uitgebreidheid alzoo te vermeerderen , en zich voor de vingt gefchikter te maken — eerie
bijzonderheid , weike overeenkomst heeft met de luchtcelletjes der Vogelen.
De Salamander kart, gelooft men de oude fabeltjes ,
in het vuur leven , en alzoo boven alle delfiloffen de
kracht des vuurs tarten. Vanwaar dit verdichtfel? De
Schrijver zoekt den oorfprong in een melkachtig vocht,
't welk uit de klicrtjes en poren dringt , waarmede de
enders drooge en ongefchubde huid van deze kleine hagedis bezet is. Dit vocht komt door vrees en angst ,
vooral door ftna.rt en pijn, te voorfchijn; zoodat, wan.
neer men dit diertje op eene kool vuurs legt , dezelve
door dit uitvloeijend vocht zal worden uitgedoofd.
Ook heeft dit Dier niets vergiftigs, zoo als de Ouden,
gelijk PLINIUS getteld hebben.
De Kameleon neemt alle kleuren aan, en heeft vandaar
dikwijls gediend, om hem , die met alle winden draait,
zich naar alle partijen fchikt, aan te duiden. Na
eene naauwkeurige opgave van de eigenfchappen dezer
hagedis, onderzoekt de Schrijver, wat van het bovengemeld gevoelen zij, en denkt te regt , dat ook hier veel
overdrevens plaats grijpe ; berigtende, op gezag van
Reisbefchrijvers en Natuurkenners, dat het dier in vrijheid en goeden wetland eene fchoone groene kleur heeft,
enkelde deelen uitgezonderd, die bruinachtig rood fchijnen. Door vrees , toorn , of ook door warmte , ondergaat het eerie verandering. Het groen wordt geel of
blaauwachtig; jets, dat, zegt UILKENS, naar aile waarfchijnlijkheid voortkomt door het uit het hart naar de
uirwendige deelen vloeijend blaauw violetkleurig bloed;
zoodat de ICameleon eene verfchillende kleur vertoont ,
naar dat het bloed in eene mecrdere of mindere hoeveelheid onder zijne doorfchijuende huid is opgehoopt (*).
Nu.
aels

(*) Men zie over de kienrverandering van de Kameleon breedvoeriger gehandeld in de N. Bibliotheek , D. IV. 589. De
waarnemingen van nAssELotnsT, in zijne Reis man Pakestina ,
komen hiermede overeen, met dat verfehil, dat hij deze kleurverandering aan de Gal toefchrijft.
Volgens BitriwN , in zijne Nat. Mist, van ,Pmaika, en BLIP.
MENSACH , kleine Schriftcn, S. 154. heeft zullt eene kleurverlchietins ook bij vele andere foorien van Hagedisfen pints.
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Nu votgt eene fraaije befchouwing van de Slangen in
het algemeen, en in het bijzonder van de Afgodsflang
Ratelflang , Slang van Whyda , Rhmtulflang , Dames.
Slang , groene Slang en Brilliang. Eindelijk een algemeen overzigt, waatin het belang der Amphibien in de
fchakel der fchepfelen, benevens het voordeel, 't wellt
zij den mensch (fchoon minder dan andere dieren) aan.
brengen , betoogd en gehandhaafd wordt tegen bedenkingen, uit het afzigtige, verfchrikkelijke, verflindende
en fchadelijke dezer dieren ontleend.
Hieruit zal men weder overvloedige gelegenheid hej).
ben , over de waardij van den arbeid des Heeren UILKENS
le oordeelen. Het zoude ens niet verdrieten , foortgelijke uittrekfels te levercn uit de Redevoe'ingen over de
Fisfehen en In feaen , die, niet minder belangrijk en fraai,
de voornaamlte en nieuwfte waarnemingen over dat ge•
deelte der Natuurlijke Historie behelzen. Met name zou
het der moeite waardig zijn, te than bij het aangevoerde nopens den Haat of kenfcbetIvreter Welke in do
Zee geene mindere verwoestingen aanrigt , 'dan de Tijger
in de Zandwoestijnen , de Krokodil aan den Nip, en de
Slang in de bosfchen van Afrika ; dan wij moeten daarvan afzien, alleen vermeldende de bijzonderheid, „ dat
de Schepper eenige vertraging in den aauval dezes Roo.
vers op zijne prooi heeft willen veroorzaken, door hem
te noodzaken , van zich meest altoos eerst te moeten
omwerpendoordien zijn bovenfte kaakbeen langer dart
stet onderfte, en de mond als onder den fnuit geplaatst.
is, zoo dat hij flechts den regt onder hem zijnde buit
in zwemmenden [land kan grijpen , maar zich anders
altijd op den rug moet werp'en; waarbij had kunnen
gevoegd worden , dat de rigting der oogen ten opzigte
van den bek niet in 46ne lijn is, gelijk bij andere Visfchen en Dieren , maar derwige , dat hij de voorwerpen,
die boven hem zijn , aanfchouwt , die hij niet grijpen kan
zonder zich om te wenden, waartoe d e vorm van zijnen
ftaart hem weder ongemeen dienftig is , fchoon 't grijpen der prooi hem daardoor dikwijls mislukt. En dit
zoo zijnde , zou hij dan den regt onder hem zijnde buit
in zwemmenden [land kunnen grijpen?
Dit Deel worth vertierd met eene uittlaande Plaat, vertoonende 12 vreemde Visfchen , met derzelver natuurlijke kleuren afgebeeld ; t. De Takakspijfirisch. 2. De
Zespaardie. 4. De MoknfleenklonspSchophool, g.
Pf
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111aanvisch. 5. De gedrogtellyke Zeedraak. 6. De
Zee-arend. 7. De Zeekroper , of bortielige Stekelbuik.
8. Het Zeedraakje. 9. Eon Egelviscb , of Stekelbuik.
10, De Zeellier. I 1 De Z,-eduivel.
Een Hoornvischje.
Jammer is het, dat keurig Werk hier en daar ontfierd wordt door onac fitzaatnheden bij het nazien der
proeven. Gefchiedde dit oplettender,, men zou niet le.
zen , bl.
, demhaling voor ademhaling ,
15o talrij e voor tairiike ,
313 eni waarde voor eenige
waarde , 1)1. 314. SUART ' a voor STUART ' S enz. 't
Zijn wel Beene grove misflagen, doch die gemakkelijk
kunnen worden voorkomen, indien men van dezen kant
eele oplettendheid aaneeende , die de voortreffelijkheid
evenaarr van het Werk zelve , waaraan wij het uitge..
breidst vertier van barren toewenfchen.

Leerrede op het Feest der Hervorming van het ,7aar 1807,
gehouden door D. F. v. REINHARD. Naar bet Hoogduitsch. To Leevwerden , bij j. W. Brouwer. 1809.
In gr. 8vo. a9 B!.
ok deze Leerrede van den alom vermaarden
HARD , die tea doele heeft de verdienften der Hervorming, ten aanzien van het burgerlijke leven, aan te
wijzen , was overwaardig, ow in ooze taal overgebragt
te worden. Maar 'r doer ons feed te moeten zeggen ,
dat ook doze vertaalde Preek , even als vele andere in 't
Nederduitsch overgezette Leerredenen van dezen boven
't gemeene peil verre uitilekenden Kanfelredenaar,, al te
veel van 't oorfpronkelijk Hoogduitsch overbehouden
heeft, 't geen echoer over het algemeen aan de veritaan.
baarheid en bruitebaarheid van de meening van REINHARD
niet hinderlijk is.
Eerst geeft de Leeraar een overzigt van de bovenge•
noemde verdienilen der Hervorming , welke hij toont
hierin ge/egen geweest te zijn : D2 Hervorming heeft de
eer van het hurgerlijke Leven gered , heeft de orde in hetzelve
weder herileid , en heeft des zeifs gel uk verhoogd. Zij heeft
namelijk de eer van het burgerlijke leven tegen de aanmatigingen eener verkeerd begrepene vroomheid , en tegen
tie mishandelingen eener wilde dapperikid in befeliertning
genomen ea verdedigd ; zij heeft de ware betrekking der
ree5
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regeerders en onderdanen weder herfteld, en alle medeleden. der Maatfchappij tot eene algemeen nuttige werkzaamheid bezield, en heeft ook ware befchaving verbreid
over alle itanden , en elke bron van geoorloofd genot
geopend. Dit alles, met de hem eigene duidelijkheid en
kletn van overtuigende redenen, in de geregeldtte orde
beknoptelijk aangewezen hebbende , overweegt hij vervolgens de gewigtige verpligtingen , welke daardoor op
ons gelegd zijn. Wij moeten de onfchatbare voordeelen , welke het burgerlijke leven aan de Hervorming
fchuldig is , dankbaar erkennen, naauwgezet bewaren
en ijverig vermeerderen. Zoo loopt deze fraaije Leer.
rede over Matth. XXII: 15--aa af, bij eene gelegenheid,
die den helderdenkenden REINHARD, wiens diep nafporende geest telkens weder nieuwe oogpunten van dezelfde omftandigheden weet aan te grijpen , reeds zoo
dikwijls aanleiding gaf tot de fchoonfle behandeling van
belangrijke, voor verftand en hart beiden , allernuttigfte
onderwerpen.
Eerie hatelijke uitlegging van fommige in deze Leerrede voorhanden zijnde gezegden als ltrijdig met de
billijke achting , welke de eene Godsdiensrgezindte aan
de andere verfchuldigd is , , en daartoe ftrekkende, om de
grondbeginfelen der Protestanten , als onbeitaanbaar met
de eerbiedenis eens Eenhoofdigen Regeringsvorms , te
doen voorkomen; deze onverdiende verdraaijing van de
Ineening van den eerwaardigften Prediker heeft eenen ongenoemden warmen voortlander van 's mans gefchondene
eer opgewekt , om eene Franfche Vertaling van deze
Leerrede, met bijgevoegde mannelijke verdediging van
't Protestantendom , te Parijs en Straatsburg , in 't voorleden jaar,, in 't licht te geven. De Nederduitfche Vertaler had er zich wet van mogen bedienen.
Op den Titel ware Hervormingsfeest van het yaar 1807
beter geweest , wijt nu het Jaartal eigenlijk Nat op
Hervorming , in plaatfe van op Feest.
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Ae Koepokinenting, ter verdediging en aanprijzing van dezelve genees- en zedekundig befchouwd in eene Kerkehlke
Redevoering, door c. °P. SANDER., Leeraar der Evang
Lath. Gemeente te Rotterdam. "'Maar , bij J. P.
Kraefft en J. Hen drikten. In gr. 8vo.
Redevoering, gehouden op de eerlie algemeene Vergadering
van het Genootjchap ter bevordering der Koepokinenting
te Rotterdam, enz. door C. P. SANDER , Leeraar, enz.
Te Rotterdam, bij J. Hendrikfen. In gr. 8vo.
e Eerw. SANDER kenmerkt zich in deze beide voor
ons liggende Itukken als een' warmen vriend des
inenschdoms , door zijnen ijver voor de bevordering der
Koepokinenting, en verdient den opregttlen dank voor
zijne welgemeende pogingen ter bereiking van dit lofwaardig oogmerk. Het eerite ttuk beheist eene geneesen zedekundige befchouwing der Koepokinenting, naar
aanleiding van 2 Kon. VIII: 10, waar wij het ,antwoord
van Elifa tot Hazael vinden opgeteekend , rakende de
genezing en den dood van den Syrifchen Koning Benhadad. Vooraf gaat eene breedvoerige inleiding , waaria
de Leeraar, die de natuurlijke inenting der pokken in vorige dagen als eene groote weldaad der Voorzienigheid
befchouwd had, zich voor een ijverig voorftander der
Koepokinenting verklaart , en uit de nuttigheid dezer uitvindinge eene ongezochte aanleiding neemt, om dezelve
op den Christelijken leerItoel aan te prijzen. Na eene
voldoende verklaring van den ecnigzins duisteren tekst,
befchouwt de Leeraar in het eerite deel van zijne Redevoering de Koepokinenting genees- en zedekundig. Hij
ontwikkelt , op eene geneeskundige wijze , de voordeelen der natuurlijke inenting boven de natuurlijke pokken; voordeelen , namelijk , „ ten aanzien, van een
59 gunflig tijdflip der inenting, ten aanzien van de geffeldheid der kinderen, ten aanzien van het minder
getal pokken, ten aanzien van de mededeeling
9 , uitwendige deelen. ten aanzien van de gevolgen voor
den volgenden leeftijd , en ten aanzien van de mecrdere
91
„ kans , om het leven der kinderen te behouden ;"
waarop hij een kort berigt van de uitvinding der Kocpokinenting 5 en van derzelver hoogere voortreirelijkheid ,
laat
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laat volgen. Alles is geoorloofd, wat niet ftrijdt tegen pligt — de inenting als geneesmiddel is heilzaam ,
eene weldaad Gods — de Heilto Shrift geldedt noch
verbiedt de Koepokinenting maar prijst op vele plaatfen de zorge voor de gezondheid des ligchaams aan: deze zijn de denkbee/den , wake in de zedekundige en
godsdienftige aanmerkingen over de Koepokinenting ontwikkeld worden. Het tweede dal der Redevoering beheist eene oplosfing van de meeste bedenkingen, door
bevooroordeelden tegen de Koepokinenting gemaakt ;
hetzelve is volledig en bondig , en laat niets meer te
wenfchen over. Eene hartulijke toefpraak befluit het
geheel. Dit is de korte inhoud van dit gefchrift. Ons
oordeel 'over hetzelve ? Wij zijn er waarlijk eenigzins
inede verlegem, daar wij niet weten , of wij dit fink
als eene Verhandeling , of als eene Leerrede moeten
berchoawen. De Schrijver noemt het op den titel eene Kerkelijke Redevoering; doch ieder , die zich
juiste begrippen vormt van het wezen eener Christeltyke
Leerrede, zal met ons moeten erkennen, hoe weinig deze naam voor dit opftel past, waarin het geneeskundige
met het godsdienftige zoo wanvoegelijk wordt vermengd.
Wij houden bet geenszins voor ongepast, om de Koe•
pokinenting, en andere als heilzaam beproefde middelen,
op den Christelijken Ieerftoel aan te prijzen; maar wij
keuren flechts de Wiz" af,, waarop zulks in dit gefchrift
gefchiedt. De hier gebezigde geneeskundige bewilzen
zijn op zich zelfs voldingend, en zouden in den mond
van den Heer SANDER, als medelid van het Rotterdamfche Genootfchap ter bevordering der Koepokinenting,
zeer wel hebben gepast; maar zij behooren niet gebruikt
re worden op den predikttoel.. Wit de Leeraar des
Christendoms de Koepokinenting op den kanfel aanprijzen, dan moet hij dezelve , als heilzaam geneesmiddel,
reeds als hekend veronderftellen , of zich op de onder.
vinding beroepen. Het is voornamelijk ja eeniglijk
zijne zaak , om dit middel , door de ondervinding als
;heilzaam beproefd , aan te dringen met godsdienftige
beweegredenen , en de gemoedsbezwaren van bevooroordeelden nit den weg re ruimen. Deze zijn de grenzen ,
Welke hij niet mag overfchrijden , zonder zich in een
vreernd gebied re begeven, waar zijne uitfpraken geen
gezog meet hebben.
Het tweede ituk van denzelfden Schrijver heeft beter
hpu
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bonding, dan het eerfte. Het is eene Redevoering, gehouden op de eerfie algemeene Vergaderiug van het"Rotterdamfche Genootichap ter bevordering der Koepokinenting, ttrekkende ten bewijze, „ dat er eens een tijd
3/ geweest is, dat men van doze voile en watgelijke ziek.
92 te, nainelijk de zoogcnoenide Kinderpokken, in ons
1, werelddeel niets wist , en dat er ook eens een tijd kart
geboecu wnrcien , waarin zij geheel ophoudt (zoo als
3/ in Chili, Guinea, St. Helena, Louiziana, :Majorca
9/ en elders, waar men dezelve reeds voorlange heeft
1, verbannen) of ten rninite vooreerst niet meer zoo
2, zeer woecit , of zoo zeer gevaarlijk is."
De mile wordt gefchiedkundig bewezen , zoo
van het oosteliike , als ook van her westelijke gedeelte
onzer aare,e. Vervolgens toont de Sclirijver, dat de
oorzartic der pokken, de pokflof, niet in on: bloed, of in
de natuur rzn oPs ligchaam zit , noch in de lu'ht geteeld , inear door aanfleking en . befinetting voortgeplant
wordt. Als het anige middel ter wering van dit kwaaet
worth opgegeven „ de met pokflof bezwangerde of be„ finette bola ep een' goeden affland van de gezonde
menf,47en te houden , en de gezonde buiten alle ge„ meenichap met de pokzieke te ttellen, of, met d6o
worm', gebruik te maken van hetzelfde middel , dat
„ men in de pest gebruikt.” Hierop volgt deripgave
van eenige middelen ter uitroeijing der Kinderziekte,
waarvan velen ernilige hehartiging verdienen , nameliik , het oprigten van Pokkenhuizen ter bezorging van
alien , welke door de natutirlijke pokken zijn aangetast,
het noodzaken der Geneeskundigen ter ontdekking van
:Ile pokkenkranken, het affnijden van alle gemeenfchap
dezer zieken met gezonden , het verhieden der gewone
inenting met kinderpokftof, het vragen van gezoncibeidspasren , het onderzoeken der binnenloopende fchea
pen , enz.
Naar keurigheid van fliji en taal zoekt men in doze
beide flukken te vergeefc.
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Leerredenen, uitgelProken bij gelegenheid van den jongstleden Watersnood en van den ()Wangs gehouden Danken Bededag , door H. VAN WOUDENBERG Predikant
te Culenborg. Te Utrecht , bij de IVed. J. van Terveen
en Zoon. 1809. In gr. 8 po. 99 Bl.
Leerrede over 1 Petrus V: 6. gehouden voor de Gemeenten
van Waardenburg en Nerijnen , na den verwoestenden
Storm en Watervloed , op den 12 Febr. 1809 , door
G. BENTHEM REPDINGIUS. In 's Hage , bij de Erve
J. Thierrij en C. Menfing. I809. In gr. 8vo. no 81.
Ij voegen deze Leerredenen te zamen , 418 met hetzelfde oogmerk uitgefproken en door den drub
algemeen gemaakt; deels, namelijk , om, door de mon.
delijke voordragt, iets ter vertroosting en verbetering
bij te dragen ; deels, om , door de Winst op het debiet
derzelven , ter verligting van den drukkenden nood veler lijdenclen iets toe te brengen. Beide Leeraars dunken ons , voor de opgevatte taak te zijn berekend.
den hebben ieder hunnen flip; de Eerw. WOUDENBERG
eenigzins levendig en zwellende , waardoor hij, nu en
dan, misfchien wat al te fterk fchildert. De Eerw. RED.
DINGIUS, ons uit andere fchriften bekend , is meet bedaard , doch de voordragt even wei niet ongevallig. Wat
den laatstgenoetnden aangaat, zijn Eerw. neme het ons
niet kwalijk , dat wij niet konden nalaten , eenige be.
vreemding te gevoelen over 's Mans vrees, dat er wel
Boekbeoordeelaars konden gevonden worden, wien zijne Leerrede onmogelijk zoude kunnen voldoen , als dezelve „ met het koele verfland beoordeelende, zonder
39 zich in den toefland te kunnen verplaatfen , waarin
31 hij bij het opftellen en uitfpreken zich be yond; en
55 dat de zoodanigen in ftaat zouden zijn om met een en.
95 kel woord of penneftreek het debiet van dezelve
35 zoodanig te verhinderen , dat er weinig voordeel
99 door de openbare uitgave voor zijne Gemeente konde
95 behaald worden." Het is zoo, op den afftand , op
welken wij van het tooneel der ellende , ten tijde als
het geopend werd , ons bevonden, en die het federt
nog niet aanfchouwd hebben, konden, volgens de geaard.
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uarditeid der menfehelijke nature , de rampzaligheden
niet dien roerenden indruk verwekken , als op iemand , die daarvan ooggetuige geweest is , en er zely e, zoo als wij vernemen , bij geleden heeft. Maar,
evenwel , kan wel eenig Lezer , kan wel eenig Recenfent ondertleld worden , zoo koud van hart te
zijn , dat hij, indien hem in de onderhavige Leerrede,
met eell zoo Christelijk oogmerk opgefteld, nitgefpro.
ken en ter perfe gegeven , al iets minder naauwkeurig
getteld voorkwarne, de omilandigheden des Redenaars
niet in aanmerking zoude nemen , en geene pligtmatige
infehikkelijkheid gebruiken ? Neen , Eerw. REDDIN.
Gnus, wiens fchriften wij altijd, als die van een man van
oordeel en goeden imaak , met genoegen hebben gelezen,
bier is uwe, in zich zelf loffelijke zucht, ook voor den
tijdelijken welitand nwer Gemeente , uw gezond oordeel
eenigzins voorbijgeloopen. Want toch beide Gelegenbeicisredevoeringen, zoo van den Eerw. WOUDENBERG
Uls die van REDDINGIUS hebben wij met genoegen en
tot flielitieg gelezen. 1'erwij1 beiden zich verzetten
tegen het denkbeeld, alsof bier aan eigenlijke ftrafoefening zoude moeten gedacht worden , zijn zij het ,
echter, met elkander Bens, omtrent de gevolgen tot op.
merkzaamitaid en zedeverbetering, welke uit de vet..
woestende gebeurtenis kunnen worden afgeleid. „ Ei„ genlijke vergelding," zegt de geachte REDDINGIUS
„ eigenlijke ftraf was het toch Diet, M. H.! want, te
„ midden van de rampen , zien wij Gods fparende en
„ verfelmonende gnedheid duidelijk doorftralen. Neen!
,, het is eene zware vaderlijke tuchtiging, het onheil
„ dat ons trof — eene zwaardere tuchtiging, dan wij
„ tot bier toe ondervonden, omdat zachtere waarfchu„ wingen niet hielpen.” Even omzigtig fpreekt ook de
Eerw. VAN WOUDENBERG, daar hij , gezegd hebbende,
dat de overftrooming zekerlijk , onder het Goddelijk
beftuur,, eenige bedoeling zal gehad hebben, er nevens
voegt : „ Maar wat mag God er dan wel bepaardelijk
„ meth! bedoelen? Wie is (tout en vermetel genoeg, dat
5 , ftellig te willen bepalen? 1k niet, M. V.
„ beken veeleer, dat er voor mij over dit gedeelte Evan
„ Gods beituur eene groote donkerheid verfpreid ligt ,
„ die eenen Christelijken geest vereischt, om eerbiedig
„ te berusten in den tegenwoordigen weg, dien de hooge Gnd honk „ met de inwoners van dezen zoo jam„ mer

412'

LEERREDENEN.

merlijk geteisterden cord." Gaarne hooren wij Chris*
ten-Leeraars zulk eene taal voeren als firooltende met de
inenfchelijke kortzigtigheid welker niets minder be.
taamt , dan meesterachtige uitfpraak over de oogmerken
van Gods handelwijze met het menschdom ; dienende
daarenboven ter afwi g fching van de blaam , den Christen-Leeraren in het algemeen wel eens aangewreven ,
alsof alien, dier kortzigtigheid ongedachtig, het indringen in de geheimenisfen des Almagtigen zich zouden
veroorloven.
Veel goeds en opwekkelijks bevat ook de BededagsLeerrede van den Eerw. VAN WOUDENBERG naar aanleiding van het verhaal wegens JEZUS, dat hij , nabij 2eruzalem komende, en de /lad ziende , over dezelve weende.
Ernitig dringt hij aan op vernedering en verbetering van
zeden; ilreng is hij in het beflraffen , misfchien, nu en
dan, dunkt ons , wat al te ilreng , aldus bij fommigen
minder doeltreffende,volgens den regel , dat, die te veel
bewijst, niets bewijst. Ook vragen wij, of het niet
eenigzins te groote aanmatiging is ; wanneer de Eerw.
VAN WOUDENBERG zijnen toehoorderen hebbende te gemet gevoerd: „ wanneer ik u veel onaangenaams on,/ der bet oog breng — en u overtuig , dat gij door
„ uwe ongeregtigheden welligt medegewerkt hebt aan de
„ verwoesting van uw Vaderland ," er nevens voegt :
// denkt dan dat ik fpreek in den naam van Jezus Chris„ tus , wiens dienaar ik ben — en dat ha even goed is,
„ als of hij zelf tot u fpreekt.”
„

"lard , beloop , toevallen en genezing der ZenuwkoortPn,
zoo als zij zich in den Winter van i8o6-18c7 in Pruis•
fin vertoonden; door mitt. HUFELAND. voorheen
Donor en Hoogleeraar in de Geneeskunde te "ena, Mans
Lijfarts van den Koning van Pruisfen te Berlijn. Te
Anlierdam en te Groningen, bij L. van Es en H. Eek.
Bl.
haft', Hz. 1809. In gr. 8vo.
as bet oordeel van Rec. , aangaande vroegere, door
den bekwamen HUFELAND gefchrevene , en uit
het Hoogduitsch vertaalde Waarnemingen , omtrent de
Zentiwkoortfen en derzelver Complicatien (*), allergunftigst
(*) Letteroef. voor do13. No. XV. bl. 628.
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fligst , en drong hij op derzelver herhaalde lezing aan , niet
minder geviel hem het bier boven aangekondigde Werkje , dat als een Bijvoegfel tot het reeds uitgegevene moet
befchouwd worden , en bij hetzelve onmisbaar is ,
daarvan alleen in de wijze van behandeling verfchillencle , daar litlFELAND bier meer bepaald de Zenuwkoonfen op zich zelve , vrij van eenige complicatien , behandelt. Na den loop van deze , in het noordelijk gedeelte van Duitschland , befmettelijk geheerscht hebbende Zenuwkoortfen , benevens derzelver kenteekenen en
toevallen , te hebben opgegeven , bepaalt hij zich ,meer
bijzonder tot derzelver genezing. Vitmuntend is des
Sehrijvers aanwijzing, waarin de eigenlijke kunst beflond
ter genezing dezer gevaarlijke Koortfen , te regt in de
keuze der middelen volgens derzelver quantitative en qualitative gefteldheid , in derzelver behoorlijke afwisfeling,
en in de vermenigvuldiging der toedieningspunten beftaande. Het Opium wordt door den Schrijver het eerst onderzocht , en , wel verre van in hem den roekeloozen toediener van hetzelve te aanfchouwen, ziet men hem hetzelve, als het gevaarlijkile middel , met voorzigtigheid
gebruiken , opdat deszelfs werking op het punt eener
heilzame opwekking than blijven, en geenszins in verzwakkende en het leven verwoestende overprikkeling zou
overgaan. Belangrijke aanmerking voorwaar,, die voor
onze nieuwe Opium- vertlinders , welke overal met het
Opium me hercle non fedet in de weer zijn, niet genoeg
kan herhaald worden. — Muskus , Kamfer, iftherifche
Olien , de Naphtha, de TVijn, het iimmonium , zijn de
voornaamfte geneesmiddelen, welke nu achtereenvolgend
aangewezeii en beoordeeid worden. Zij wordendoor
INJFELAND in eene behoorlijke verbinding en afwisfeling
toegediend rustende deze gewigtige regel op zijne
juiste grondflelling , die door velen ontkend zal wor.
den , maar wdke nogtans in . de dagelijkfche ondervinding luidfprekende waarheid is, dat er,, namelijk , eene qualitative verfcheidcnheid van bet priklelend vermagen der geneesmiddelen , even als van de
ontvang- vatbaarheid van het organismus voor den prikkel beitaat ; dat die ontvang-vatbaarheid voor een middel uitgeput , en evenwel voor een ander zelfs gradatief
zwakker aan-vezig zijn kan. — Verfcheidenheid der aansvendingspunten was een derde hoofdregel ter genezing.
De opmerking , dat bij doze' Koortfen , door de in eeneu
LETT. 1809. NO. 10.
hooFf
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boogeren graad zoo Tang noodzakelijke aanwending der
Iterkfte prikkelende middelen op edn orgaan , dit ten
laatite verftompt en nieuwe opwekking onvermogend
werd , maakte het den oplettenden Arts ten uiterfie
noodzakelijk , van tijd tot tijd andere organen tot inwerkingspunten des prikkels uit to kiezen. Zoo bewerkten die middelen , welke door de maag geene werking
deden , in den vorm van een lavement in den endeldarm
ingefpoten , de levendigile en algemeenfte verhooging
der krachten; en alzoo zag HUFELAND, oozes inziens ,
de zoo algemeen aangenomene {telling, dat men van de
werking der ingenomene middelen tot den toeftand der
opwekbaarheid van het geheel belluiten kan, wederfproken; gevende de theorie der opwekbaarheid Saardoor hare
Melling als valsch terug , dat er eene ondeelbare opwekbaarheid zijn zou , en dat hare graad in de onderfcheidene deelen van een en denzelfden perfoon niet vet..
fchillend wezen kon.
De huid was voorts het gewigtigst en algemeenst
werktuig ter aanwending , en de middelen beftonden
mostaardpappen , inwrijvirrgen , omflagen en het bad.
Na daaromtrent zijne wijze van toediening , alsmede
aangaande de braakmiddelen, de minerale zuren en de
klifteren , en bijzonder van dat nit ftijffelmeel en
opium , ter ftuiting van den zoo algetneen in deze
Koortfen plaats grijpenden buikloop , zijne aanmerkingen medegedeeld to hebben, maakt de Schrijver den in de
hoogfte hevigheid der ziekte vereischten graad der prikkelende middelen, en de wijze van derzelver vereeniging en aanwending aanfchouwelijk door de behartdeling op -te geven van een elfjarig zwak kind, dat 14 da.
gen in een beitendig doodsgevaar lag, en alleen door
bet vermogen der kunst herneld werd. — De genezing
dezer Koortfen, in eene verhooging en onderhouding
der krachten beitaande, door eene zoo veel mogelijk algemeene en naar den graad der ziekte berekende aut•
wending van vIugge prikkelende middelen, met een aanhoudend toezigt gepaard op het bijzonder verzwakt
en altijd tot buikloop geneigd darmkanaal , vorderde
geene vastere , verIterkende middelen, dus ook geenen
koortsbast; en nimmer zag HUFELAND dit zoo algemeen
en in het oog loopend , dan bij deze Zenuwkoortfen.
Veritandige en beilzame raad , waarvoor hij tie redenen
vender outwikkelt. Mogt dezelve ingang vinden bil
zoo
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200 vele, zelfs door ondervinding beproefde Geneesbeeren , die teritond gereed zijn, om den in vele opzigtert
zoo heilzamen Koortsbast in de Zenuwkoortfen dadeJijk
toe te dienen , in plaats van met vlugge prikkelende middelen aan te vangen ; dear zij juist de onderdrukking
der levenskracht vermeerderen , in regenftelling van
bun verkeerd denkbeeld , dat zij , door flechts den
Koortabast te gcbruiken , die levenskracht verhoogen
zullen.
Offchoon nu de vertaling van dit zoo belangrijk Werk.
je niet, gclijk die van het vorige, begeleid wordt met
eenig Voorberigt van eenen Man , die ons Vaderland zoo veal ear aandoet , twijfelen wij Been oogenblik , of men zal hetzelve , uit hoofde van de doorflaande blijken van echte pradifche kennis, Algemeen
in handers nemen , daarbij den Heere Dr. F. VAN DER.
BREGGEN COkNSZ. , die het, als Vertaler,, met gegron.
de aanteekeningen en een niet min belangrijk bijvoegfel
vermeerderde , voor zijne zucht tot vermeerdering van
grondige geneeskundige kennis alien lof geven , en met
ons hem dringend aanfporen tot de uitgave van zijne
beloofde overzetting van het Werkje des Hoogleeraars
HECKER over de Zenuwkoortfen.

Reis in Tyrd
Zoutwerken van Salzburg en Reichen%
hall, en Bell even ; door den Ridder DE BRAY, Geheimen Sraatsraad van Z. M. den Koning van Beiferen,
en Lid van verfcheiden geleerde Genootfchappen. Uit het
Fransch. hi den Haag, bij Lumerzeel en Comp. 1st
gr. 8vo. I26 Bk.

R eeds

in den zomer des jaars aor is dit Reisje
daan , en (ins ten aanziene van de Gefehiedenis
des doorreisden Lands , eenigzins verjaard , in dezen
tijd, wanneer, in dien oord , zoo vele en zoo groote verAnderingen zijn voorgevallen , walker meeste echter aan
den voet tier bladzijden kortelijk warden aangeroerd.
Thans is die oord weder een tooneel des krijgs. Dan,
onafhankelijk van aile die wisfelingen zijn vele bijzonderheden, in dit kleine Werkje vermeld.
De Ridder DE BRAY blijkt een liefhebber der Natuur•
en bijzonder der Plantkunde te wezen. Het Me Hoofdlink , de Reis hehelzende naar Salzburg 7 Hallett et4
FfA
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Berehtesgaden , onderhoudt ons bovenal over de groote
Zoutmijnen in die ftreken , door den Reiziger bezocht
en vol aandoenings over het groote en treffende befchrey en , met aanduiding der wijze van bewerking.
Wanneer men in aanmerking neemt , dat deze Zoutmijnen
zints vele eeuwen bearbeid worden , en de menigte
Zouts , welke zij opleveren , valt zeer eigenaardig de
vraag, van waar het kome , dat zij niet uitgeput worden door die klompen Zeezout , welke men er uithaalt
en welke, in uitgebreidheid en in gewigt , dezulke zeer
veel te boven gaan , die men noodig zou hebben om de
gemaakte ruimten te vullen ? De .Schrijver acht deze vraag
nadenkenswaardig. Zijn antwoord hierop is: „ Het
fchijnt zeker,, dat er in deze IVI:jnen eene wedervoortbrengende kracht befiaat, die, door nieuwe verbindingen van het mineraal alkali met het zeezoutzuur , de
verliezen vergoec, welke onze bewerkingen er aan toebrengen. De klei- en kalkrots is van de eigenfchap voorzien om zich te beladen met de zure en alkalifche beginfelen in den dampkring huisvestende, en de Natuur,
onophouddijk werkzaam naar dezelfde regels , welke
zij in de voortbrenging van het falpeter in de falpetergroeven volgt , bezorgt derzelver opflurping , en flelt
eene nieuwe hocveelheid in de plaats van die , welke
Tnenfchelijke arbeid en andere omitandigheden kunnen
wegnemen. Men heeft opgemerkt, dat de door de zoutrots aangelegde gaanderijen, door lengte van tijd, mer.
kelijk enger worden, zoo dat na, bij voorbeeld, veer.
tig jaren dezelve aan iedere zijde omtrent 3 duim vernaauwen. Dit verfchijnfel toont wel duidelijk het beftaara
tan een zeer grooten aangroei in het zout , en ftrekt ter
verklaring van de onnitputtelijke vruchtbaarheid dezer
kostbare bergwerken. — Deze aangroei kan voor het
overige door verfcheidene beletfelen tegengehouden worden, bij voorbeeld: men befpeurt dien niet van beneden
opwaarts, wijl de perfing der houten buizen , door welke het water vloeit , en de gedurige doortogt , genoegzarn
zijn om dien te flremmen. Dezelve heeft alleen plaats aan
de zolderingen en wanden. — De hernieuwde voortbrenging gefchiedt ook niet , dan voor zoo 'verre de
wanden der gaanderfj van eene rots of ader zijn, welke tot voedfel kan dienen aan den zoutgroei."
Uit de Zoutmijnen brengt de Reiziger ons in het berg.
tchtig gedeelte van Berjeren ; voert ons naar het Meer
Si. Barthelemy of de Kittle* waar de opengezette
I] ui-
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fluizen eerie ontzettende waterkolom doen nederdalen.
In den tijd der houthakkingen vergadert men geheete
bosfchen in de boezems boven de fluizen. Op het oogenblik dat deze opengezet worden, ploffen die houtflapels
met den Ilroom neder, vallen met een vreesfelijk geraas ,
en befchrijven onmeethare parabels tot verre in den meerplas. Te gelijk met deze nederftorting , ontllaat er
een fomber gedruisch; het woud fchijnt van een fnellen
storm aangevallen ; de boomen fchudden hunne natte
kruinen ; men meent , dat een verfchrikkelijke orkaaa
genaakt.
Eerie reis mar den Opper -lfer , en door het Graaffchap
is in het Ilde Hoofdftuk vervat. VoldoeWerdenfels
ning fmaakle hij daar, in een' (chat van Pianten aan te
treffen; in de uitlokkende gezigten ; in de vriendelijk- en
heuschheid der bewoneren , die in vernuftsarbeid nit.
fleken. „ De weinig behoeften kennende mensal' vindt
alwaar een vreedzaam verblijf en een toereikend beflaan.
Afgeiegen van de groote verzamelplaatfen van menfchelijke woningen , is de kring zijner genietingen beperkt ;
maar die genietingen hebben , door die zelfde eenvou.
digheid , sets ;roots, jets eenvoudigs en lets heertijke.;
zoodanige lieden behoeven flechts eerie minder volkomene
befchaving, de grondbeginfelen van eenen zachten Gods.
dienst , welke de eertte ruwheid hunner zeden tempert,
en de kiem der deugd en van gastvrijheid, die aan age
Bergbewoners eigen zijn, ontwikkelt. De gewoonte van
te leven in afzonderingen , alwaar zij altijd van hunne
evennaasten ongemoeid blijven , maakt , dat zij zich
zonder bedwang overgeven aan de neigingen, welke door
het herdersleven bevorderd worden." — Niet zonder
deelneming leest men de befchrijving van die eenvoudige Landzeden.
Allermeest zal het meerendeel der Lezeren onthaald.
worden, als zij de ftnat-, aardrijks- en zedekundige bijzonderheden, voornamelijk aangaande Tyrol, in het 'Ude
Hoofdftuk aantreffen. En Lands- en Volksbefehriiving van Tyrol, thans zoo zeer, door den loop des gevoerd wordenden krijgs , levendig in aandenken , is op.
merkenswaardig. De landsgetteldheid geeft den bewo.
ner aanleiding tot het veelvuldig gehruikmaken van ftroo.
mende en nedervallende waters ; hij munt uit in de
werktuigkunde , waarop hij zijn vernuft fpitst. Hue.
zeer ook van wetenfehan en onderwijs ontbloot ,
Ft
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weet hij de geheimen der natuur te verrasfen , en van de
middelen van kracht en beweging, welke zij hem aanbiedt ,
eene nutte en veelvuldige toepasfing te maken. De Tyratkr bedient zich van de hulpmiddelen , welke de werktuigkunde hem oplevert, otn eene menigte nutte werkftukken
te vervaarcligen , welke hij buiten 's lands gaat uitv en.
ten. getal der jaarlijks uit het land gaande en
weder thuiskomende Tyrollers mag men tusfchen de der.
tig en veertigduizend fchatten. 't Zijn ondertusfchen de
Tyrollers, die met hunne koopwaren kleine jaarlijkfche
reisjes doen, alleeu p ier, die zich op den handel toeleg.
gen; men heeft er,, die, hunnen togt tot zelfs in lime.
rika en in . Oost-indilv voortzettende, van daar, ha Beni.
ge jaren , met een aanzienlijk vermogen naar huis keeren. Met genoegen leest men de onbaatzuchtigheid der
in handel betrokkene Tyrollers in het noordelijk gedeelte :
want de Itafiaanfrke Tyroller heeft verfchillende zeden,
eene min opregte inborst, befchaafder manieren , doch
een min achtenswaardig karakter. — De gewoonte van
reizen oefent en fcherpt in 't algemeen den geest des
Tyrollers, vermeerdert zijne kundigheden, en maakt hem
gemeenzaam met de gebruiken der door hem bezochte
landen. Ook moet men fomtilds verwonderd than , bij
het ontmoeten , in de afgelegene valleijen, van mannen ,
die onverbeterlijk redeneren over zaken , die geheel en al
vervre,emd fchijnen van bun bedrijf of beroep, en die
over 't geen zij gezien hebben, of van hetgeen elders ge.
fehiedt , op eerie verftandige en innemende wijze fpreken, De Tyrollers worden bier befchreven als in 't
.algemeen zeer devout en zelfs bijgeloovig. Dan zoo
naauwgezet zij zijn op het ftuk van anderlinge trouw,
zoo geftreng zijn zij in hunne zeden. De betrekkingen
tnsfchen jongelingen en meisjes zijn echter niet volko.
men onberispelijk. Vergeeflijkheid is hij hun een beerrehende karaktertrek. Zij kennen geene pleitgedingen.
Al dit gunitige past inzonderheid op de Bergbewoners van de noordelijke flreken, en op die van Beijeren ,
Ofchoon de 'Iaatstgemelden een minder onderfcheidend
en minder tprekend karakter hebben en geen
chaam uitmaken. — De zuidelijke Tyr, oIlers bekend
onder den naam van Welsch-Tyrollers, hebben, met der
zelfde begaafclheden en dezelfde nijverheid , geenszins
dezelfde zuiverheid en trouw, Een zachter luchtsgeftel,
lacer overvloed, ulcer rijkdommen de hebbelijkheden
der
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der weeldc de nabnurfchap van het rijk en wellustig
Italie hebben hunne Zeden en bun Karakter bezoedeld.
, Men heeft, " teekent de FIeer DE BRAY op, „ berekend, dat er in den enkelen Kreitz, de grenzen genaamd,
meer Procesfen en Advocaten waren , dan in alle de andere Kreitzen van het Duitsch Tyrol te zamen."
Tyrol is aan alle zijden ingefloten door uitgeffrekte gebergten. De Inwoners zijn, federt onheugelijke tijden,
aan eene gelijkvormige wijze van befluur onderworpen
geweest, en hebben Reeds clF zelfde voorregten genoten.
Het karakter van Vrijheid , zoo eigenaardig aan alie
Bergbewoners , beflaat nog in voile kracht in Tyrol. De
Souverein is eenigermate niet meer dan de eerfte Burger
en de l3efchermheer;• de Tyroller was bijna aan geene der
verpligtingert , wellce de andere Provineien der Oostenrijkfthe Monarchie opgelegd zijn , onderworpen (*).
Keizer JOSEPH II kon er de militaire opfchrijving niet
volbrengen , en, zoo onze Reiziger vermeldt, zijn alle
pogingen , federt aangewend, om het Tyrolfche Volk
aan geregelden militairen dienst te onderwerpen , zonder gevolg geweest. In oogenblikken van gevaar heeft
men de hefting masfa gedaan; maar dezelve heeft meer
in de nieuwspapieren dan in het land zelve figuur gemaakt. De Tyroller is nogtans zeer genegen om te vechten voor de verdediging van zijn Land , miss men hem
niet over de grenzen voere. Hij is voor eenen ooriog in
gebergten , op posten gefchikt: wijl zij afgeregte en onverfehrokkene Jagers zijn, flellen zij zich in hinderlagen , en ziin voortreffelijk om den vijand te ontrusten ,
op kondfchap nit te gaan , en voorposten op te ligten.
De vrijwillige Jagercorpfen, uit Tyrollers zamengefteld,
hebben altijd kloekmoedig gediend.
's Heeren DE BRAY 'S aanmerkingen over de ligt-verde.*
iligbaarheld van Tyrol komen thans niet te pasfe ; zoo
ook is, hetgeen wij van de Regeringsgefteltenisfe vermeld vinden, verouderd. De gefchiedenis dezes Lands,
op ongeveer 70o,0oo in volkrijkheid begroot, fluit dit
Hoofcifluk.
Het volgende bevat eene reis door een gedeelte van
Ty*) D. ales it voorhet tijdperk des /miles Oorlogs geCez''even.
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Tyrol en de terugreis naar Beijeren. Hier treffen wij
eene befchrijving aan van In fpruck en de omliggende oor..
den. „ Wanneer men ," merkt onze Reiziger op,
„ eene kaart van Tyrol inziet , en de menigte van opgeteekende plaatfen befchouwt, zou men deze Provincie
driemaal zoo bevolkt achten als zij in de daad is. Doch
meestal zijn die opgeteekende plaatfen niet anders dan
armzalige gehuchten, daar twee of drie huizen than.
In Kerfpelen, die door het getal hunner inwoneren aanzienlijk zijn , gebeurt het menigmaal , dat men geen
tien huizen bij elkander ziet. Zij than over de geheele
uitgeftrektheid van den grond der gemeente verftrooid
leder eigenaar woont in 't midden zijner bezitting. Deze
gewoonte is in vele opzigten zeergoed , en geeft aan het
land een voorkomen van levendigheid en drukte , welke
die landen niet hebben , alwaar de woningen , in aanzienlijke vlekken verzameld , het land doodsch en ledig
laten."
Te Brixen ontmoette hij zijnen Vriend , den Graaf VAN
STERNBERG , die van eene Natuurkundige Reis terugltwam. Met dezen deed hij een klein uitftapje , 't geen.
Lich met welgevallen laat lezen , gelijk ook de weder.
komst in Beiieren.

Cebeime Brieven over de inwendige gefieldheid van het
Pruislifche Hof na den dood van FREDERIK DEN H.
Met ifanmerkingen en Bifvoegfelen. Uit het Hoogduitsch. Vde Deel. Te Amflerdam, bij J. Allan. In
gr. -Bro. 382 Bl.
C. Eerfle Brief in dit Vde Deel dezes Werks, waar.,
van wij zoo vaak gefproken hebben , behelst het
berigt eens Franschmans over GUSTAAF ADOLF , Koning
-van Zweden, en deszelfs Troepen ; dezelve is uit Zweedsch
Pommeren van is JOU tot 20 06t. 1807 gedagteekend,
en geeft verflag , van de gevechten na de opzegging des
Wapenftilitands, van der Zweden terugtogt , en de bemagtiging yin Straalzond door de Fran fchen. Daar die
Zocedfche Vorst zoo zeer onlangs van den Troon gebonsd is, en men zoo verfchillende opgaven van diens
Ka.
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Karakter ontvangen heeft (*) , oordeelen wij het niet
onvoegeliik, de Schilderij zijns Karakters, bier opgehangtn , onzen Lezeren te laten zien. Na vermelding
van zijn nitzigt, gntaite en doorgaande levenswijze,
vindtm wij aangereeitend:
„ Eon van GU4TAAF ADOLF ' S opvoederen, die hem zeker kencle , velde, wen hij nog minderjarig was , eens
dit oordeel over hem; dat hij den geest en het karakter van zijn' Vader niet had, maar dat hij een goed Koning voor zijn Volk zou wezen ; en dat is hij waarlijk.
Hij befluurt het binnenlandfche van zijue Staten onberispelijk en met veel fchranderheid. Hij is onvermoeid arbeidzaam , huishoudelijk , matig , gemoedelijk , eerlijk,
regtvaardig voor zijue onderdanen, en in alien opzigte
een voorbeeld van zedelijkheid. Hij ziet nit zijue eige•
ne oogen , put uit zichzelven, heeft geene gunifelingen,
die hem leiden , en volgt anderen flechts , wanneer hij
vindt dat men hem niet alleen getrouw , maar ook eerlijk raadt. Hij wil het geluk van zijn yolk, hetwelk
hij dweepachtig bemint , en bevordert hetzelve ijverig,
waar hij kan.
„ Maar helaas ! met deze deugden paarde zich eene
drift, welke de Koning eigenlijk nooit bij zich moest
hebben laten kiemen , veel minder rijp worden. Hij bezit een' krijgszuchtigen geest, een' brandenden dorstnaar
daden. Niet te vrede, om aan zijne Zweden alleen burgerlijk geluk te bezorgen , wilde hij, ielijk zijne Voorvaderen , hen ook met krijgsroem bedekken; terwiji hij
hen nog fleeds voor hetzelfde yolk hield , hetwelk zij
voormaals waren. Hierin nu had hij geweldig mis.
De tegenwoordize Zweden hadden reeds bevonden, dat
men onder de Vredepalmen zachter rust, dan op de
Laurieren van Mars. Maar daar zag CUSTAAF ADOLF
overheen. Lens belloten hebbende tot de Heldenrol,
en gefleund door Engelands Zilverftaven , waarvan echter rijkelijk een halve Millioen Rijksdaalders aan de vingeren van gierige Veldcommisfarisfen bleef kleven, beklom
hij, zonder re bedenken , dat hij in de eeuw van NAPO•
LEON din Alverwinnaar leeft, in welke zelfs fpelers van
den
(*) Men vindt , onder an ere, eene vrij ongunftige afbeetding in de onlanp uilgekomene Reizen ven ACERBI
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den eerften rang bezweken , het tooneel, en iloot ziju
fluk met den val van Pornrneren , ten minfte voor eene
halve eeuw. Had hij zijn ontwerp flechts nog voor
Lien maanden veranderd , zoo zou hij waarfchijnlijk
zijn doel bereikt en gedeeltelijk weder gewonnen hebben , hetgeen zijn Voorbeeld , KAREL XII , verloren
heeft. Maar hoe kon hij dat doen? Hij heeft zich ddns
vooral de algemeene zedewet ten.rigtfnoer zijner handelingen, zelfs in de Staatkunde, gemaakt. Volgens de.
ze ve.rboden hem de pligten van eerlijkheid , zijn eens
gegeven woord, zijne eere, om zonder Engeland met
frankrijk vrede te fluiten, Rusland en Pruisfen in de
sleek te laten, of wel geheel tegen hen te werken. Dus
oordeelde hij, n,aar het fchijnt, Hij had nog niet ondervanden , dat de Koningen eene geheel andere Zedeleer
moeten hebben, dan de ambtelooze man. Hij vertrouw.
rj e Engeland geene dubbelhartigheld toe , omdat deze
bij hem geene plaats had. Hij dacht het misfchien naau.
welijks mogelijk , datRusland en Pruisfen hem toch bij Clot
zo.ud.en kunnen laten zitten. Met e6n woord, de mensch
ging met den Vorst, zijne eigene denkwijze met die van
anderen , de zedeleez van den Staatsburger met de fchrandet held van den Staaftbefluurder thijken."
Met den Tweeden Brieve geeft hij een beloofd berigt
over de belegering van Graudenz, hem door een man,
die deel aan de belegering gehad heeft, medegedeeld.
Pet is een , clagverbaal, loopende van 73 Nov. 1806 tot
st Nom. 1807, De Schrijver heeft er gees werkelijk deel
aan genomen , geen bier en daar eene aanteekening of
een'tiltroep des Vitgevers te wege brengt , als een d Wee!
daar Iitij den zin g ijner Vrouwe deed, met zich in de
Vestl.pg te begev.en ; en, in dezelve zich van voorraad
loQzurgd, en deswegeugefehreven hebbende, „ Zoo kun„ nen, wij, al duurde de belegering ook lang , aan den
49 hOnger het fpits bieden ,” lui-dt de aanteekening : De
Scbriiver -mkt b,et beginfil, leef voor u zelven boven alle
attdeven
zou Craudenz niet bebouden bebben!
Wanner hij vertueldt, „ dat hij, op zekeren tijd , met
zijne Vrottut vaor de Vestin g ging a op eene vrije maar vei.
lige plaats , waar men van de hoogte den geheelen omtrek
over zien kan. Een belangrijk fchouwfpel , de tooneelen des ooriogs, Mein veldflagen , aanvallen , aftogten ,
fthokken duidelijk to kunnen zien, zonder echter
gevaar te vreezen te hebben ," voegt er de Uitgever
Bra-
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Areitio! ander. — De Brieffchrljver geeft , uit het geinelde veilige itandpunt , van 't geen hij zag berigt.
3 1-Jet oog werd bijkans vermoeid, alzoo het getadig nu
bier dan daar keen gelokt werd. Ontelbare fchoten vie/en nu bier dal daar , woiken van damp ftegen op, bedekten bier een tooneel , verftoven door den wind
en — even of er een gordijn opgehaald werd vertoon.
den zij achter zich een nieuw tooneel , een nieuw
gewoel; — Ruiters flankeerden, anderen renden, nog
anderen vielen met hunne paarden — zwaarden, bajo,
netten glinfterden in den glans der zon — cloodden
moordden — ach ! en de geheele omtrek luisterde, als
't ware, met ontlieltnis— alle vogels viogen verfchrikt
rond, alles was flil ; de geheele natuur fcheen, in treu.
righeid gehuld , aan te ftaren, hoe de menfchen malkan•
deren vermoordden , en de geesten der gefneuveiden outvloden ! De lucht fcheen met ontbondene geesten vervuld, de Heer der heerfcharen zweefde aldaar, grimmig
Itapte de Dood over de velden , en van minuut tot minuut grneide het getal der halmen en der fchoven , en der
toekomftige tranen, welke zijn 111aaijersambt deed vlieten. 1k dacht aan de moeders , aan de bruiden— aan de
jonge vrouwen, die misfchien thans juist onbekom,
:nerd met de kinderen van den vader fpraken, of in zoete
drootnen aan het hart lagen, hetwelk de wil van God,
den Almagtigen ,thans verbrak ," enz. Op deze befchrij,
ving (en het was die van een' veldilag niet, maar van
een' onbeduidenden twist) vinden wij de aanteekening:
lie Schrijver fchijnt een beter Poeet dan Soldaat te z.ajn!
— Het is, mo,. en wij er bijvoegen, voor een Pact
zelfs vrij wild, en meer zwellend dan dichterlijk.
Men denke echter niet , dat deze Brief , welke van
bi. n4 tot n4 loopt, geheel in dien ttijl gefteld is. Voor
den Briefftijl is echter doorgaande alles te hoog gettemd.
Ten blijke de befchrijving van het binnenbrengen van
een Fransch Officier met zes Gemeenen, die alien zeer
gekwetst waren en zich tot het uiterfte verweerd hidden, eer zij zich gevangen gaven. „ Het is waar, deze menfchen hebben een belangrijk voorkomen. Welk
een vuur en moed hlikfemt hun uit de oogen : zoo dat
zelfs de gevangen Franschman nog steeds ontzag inhoe,
zemt. Deze menfchen keken met eene fiere verachting
rond, als of zij zeker waren, dat hun toeftand niet lang
Buren zal. Deze menfchen flan in volkomene heeriijk,
held
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heid voor de oogen, niet alleen gewoonlijk fchoon van
postuur, maar ook meerendeels van wezen , verfijnd
door de edele zeden van hun land, door ondervitrding opgekweekt , bevleugeld van den Heldengeest, die
Ilk den geest van NAPOLEON Op hen uitvloeit — en
men kan hen niet verachten."
Brieven uit Oost- Pruisfen geven hem gelegenheid om
de Rusfen en de Franfchen te vergelijken. „ Deze onze
Vrienden en Bondgenooten (de Rusfen) hebben zich daar
als de verbitterdfte vijanden gedragen. In Schippenbeil
bebben de Kt6tkken de huizen in brand geftoken, en
beineden opgepast , tot de bewoners er uit vlugtten om
zich te -redden. Deze ongelukkigen werden door hen
opgevangen, naakt uitgekleed en voor een gedeelte ge'Pest. Verfcheidene Pruisfifthe Officiers vrouwen , die
zich danr onthielden , waagden zich, om hare naaktheid
to bedekken en zichzelve te redden, vol wanhoop tot onder de armen in den filler, die voorbij Schippenbeil loopt.
Aan de andere zijde van den filler ftonden de Franfchen,
en deze hadden de menfchelijkheid om verfcheidene
fchuiten vol van deze ongelukkige menfchen over te haDe wanhopi.
len en ondee befchdrming te nemen.
viden voor de Franfchen op de knicen , en baden
hen, om haar van deze Harbaren te verlosfen. — Is dit
hen
voorbeeld wel 'ooit gehoord , dat burgers van eenen
met oorlog bezochten Staat gedwongen zijn geweest bij
de vijanden hulp en befcherming tegen de wreedheden
van de'irfcherthers van hun Vaderland te zoeken ? Het
is ijsfelijk ! Algemeen worden er verfcheidene fchandolijke bijzonderheden verhaald. De ,Genzraal BENNIG•
SEN zai van alle deze gruwelen de fchuld hebben. De
Ruskehe Keizer heeft op doodflraffe alle plunderen en
branden verboden ;maar BENNIGSEN heeft dergelijke buitenfporigheden niet alleen niet geftraft, maar er zelfs ann.
leiding toe gegeven. Hoe is het mogelijk , dat een
Duitfcher in onze tijden zoo .weinig burgerlijke befchaving hebben kan ?"
De Derde Brief loopt ever de belegering en overgave van Maagdenburg , flrekt deels tot wederlegging
van twee deswegen gefchrevene Brieven en de handhaving der eere van den Ingenieur der plants , den Hopman v. K. De Prieffchriiver zoekt aan te toonen , dat
de overgave joist in het tijdftip vies , dat Maagdenburg
zich in den fterkften ftaat van verdediging be yond. Dit
wordt
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Vordt uit verfcheiden hoofde hoogst berispt. Dan, wat
den Gouverneur eindelijk tot de verhaaste overgave der
vesting bewogen hebbe , dit, zoo als nog veel meer,
woet de tijd ophelderen. School] hij dit aan den tijd
overlate, geeft de Brieffchrijver zijne gedachten op over
dit bevreemdend gedrag des Gouverneurs , die zich in 't
eerst zoo wel gekweten had, dat er ook filet de verfte gedachte aan eerie nabijzijnde overgave kon opkomen.
Tot dit vijfde Deel dezer Brieven behoorden in het
oorfpronkelijke wijdloopige Bijlagen , het Finantiewezen en de overige inrigting des Pruislifchen Staats betreffende. De Vertaler keurde dezelve voor onze Landgenooten weinig belangrijk. Belangrijker zeker is de door
hem hier geplaatfte tzefcliouwing van Dantzig, tot aan
deszelfs bezitneming door de Pruisfen, gevolgd van eeit
breedvoerig fluk, getiteld: Dantzig in 1807 belegerd en
verwoest , ongelukkig en vrij : ftukken, gevioeid uit de
pen des Schrijvers van de Gebeime Brieven. Deze
railing zal zeker den Lezeren dezes Werks wel bevallen. Wij houden dit voor het bclangrijkfte in dit gebeele Deel , waarin het eerie groote plaats beflaat, loopende van bl. 153-327. Steck was de aanitalte ter
verdediginge door den Gouverneur VAN MANSTEIN; beter gelaat nam dezelve aan bij de komst des voormaligen Gouverneurs , den Graaf VAN KALEREUTH. Met
dezelve nam het Rijk van zs,vakheid en vrees eeu einde;
doch het onderfcheidde zich nog, v66r hij opdaagde , in
verfcheidene opzigten , door brand en vernieling. —
IVIet deelneming zal elk gevoelig hart her lot dier Stad
bij de belegering lezen ; alsmeae de eindelijke overgave.
Scherpe bettraffingen ondergaan vele Dantziger Ingezetenen , zoo van hoogen als van lagen rang, wegens hut/
gedrag flaariclè het beleg. Het Graauw is overa.1 Graauw;
maar het Dantziger rnunt boven alle nit. Ten aanzian van
den Middelftand drukt de Schrijver zich in dezer voege
nit: „ De middelfland heeft in .Dantzig bet meest geleden ; maar hij is bier , als overal , de eerwaardiglte stand;
Tiler hadden trekken en daden plaats, die verdicnden in
warmer gehouwen re warden, en bewijzen , dat deze
menfchen, zonder met hunne fatfbenlijkheid to pralen,
het ware fatfoen van den menfchenvriend bezaten."
Vreemd is de tegenovernelling van andere tegen dien geprezen Middelfland. „ Zoo veel vrucht heeft deze
treurige gefchiedenis voortgebragt, dat menige Dantzi.
go,

BittEvEr f

nit zijnen nevelkring te voorfchijn treden , en zich
aan de wereld naakt en bloot toonen moest , als een
arm gaffelvorrnig wezen , met eene menfchelijke gelaatsbalding. " Voorts merkt de Schrijver op , dat
eene menigte ingewortelde dWaasheden best door de
Fraeche Officiers genezen werden, die in de eerfte huii
zen gehuisvest waren , en natuurlijk de eerfte en fraaiile
vertrekken van het huisbewoonden. Luimig befchrijft hij
de verregaande zindelijkheid der Dantziger Vrouwen,
en bet/nit: „ Welke boezemzuchten en tulle verweni
fchingen thans wel ten Hemel opgezonden zijn, kan men
ligt opmaken; maar zeker kan men beweren, dat de
minite in den Hemel aangeland zijn !" — Ten flotte treft men eerie befchrijving aan van het tegenwoordig

ger

De laatite Afdeeling behelst Brieven van eenen Reiziger van Berlifn naar Koningsbergen in Pruisfen ,
September enz. 1807. Veel lezen wij Merin tot /of van
scHILL , die zich heden op eene zoo zonderlinge wij.
ze bekend gemaakt heeft, en van wien de Nieuwspa•
pieren zoo veel vermeld hebben. Colberg 9 G reifen .
berg's lot in de dagen des Reizigers wordt vermeld.
Eenige Mannen worden nevens scum. geprezen ; andere , door den Schrijver Schaduwfiguren geheeten
gelaakt. Veel jammers vermeldt hij op de reis gezien
te hebben op de tooneelen des krijgs. — Dan, terwijl
wij dit fchrijven , doen zich , in het door zoo veel
Oorlogs geteisterd Duitschland, nieuwe en allerontzettendlte tooneelen op. Wanneer zullen deze eens plaats
maken voor de bevallige fchilderijen van Vrede , met
alle de volkszaligheden, welke denzelven eigenaardig
vergezellen!

De Mensch , POPE'S Esfay on Men (lees Man) gevolgd door
Mr. W. BILDERD1JR. Te ilmlierdant , bij J. Allan. 1808.
In gr. 8vo. 224 Bl.
es menfcben hell is niet Orocht hoogmoed dit befeffen
D
Zich boven 'smenfchen kring vermetel op te heffen;
Maar dat bepaald genot van ziels- en iichaamskracht,
Mean ;net den cart en Rand van zijn geflaeht.

tut
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Waar, waarom heeft de mensch geene oogen die vergrooten?
De reden is gereed, A mijn Natuurgenooten!
God planate ons op deze card in 'c vak der vliegen niet.
Waar diende ons de oogbol toe, die 't kleenfte mijtjen ziet,
Maar 't Hemelsch firmament anti ons gezicht ontruete ?
Waar zulk een fijn gevoel, 't geen zelfs de lichtilmal drukte;
Dat, elke punt der huid, ons van de onduldbre finart
Zieltogend krimpen deed, en 't bloed verftijfde in 't hart?
Een reuk, waardoor de geur, van 't roosjen opgeheven,
Ons 't weeke brein ontftelde, om zinneloos te fneven?
Wat waar 't, indien Natuur ons donderde in een oor,
Dat bevende in 't geruisch der heemlen zich verloor?
Hoe zou men , voor 't muzijk der wandelende ffeeren,
Het lisplend vlerkgeruisCch) der Zefirs war begeerenf
Neen , wat Voorzienigheid of weigert of verleent,
Haar wijsheid is alom met goedheid faamvereend.
Met deze annhaling, nit den Iften Zang ontleend van dent
Mensch, door BILDERDIJK gevolgd naar POPE, openen wii ons
verflag nopens dit nienWe voortbrengfel van 's Mans vernuft
en kunstvermogen. Hem, bij onze Lezers , als Dichter te
noemen , is evenveel, ja meer gezegd, dan onze beste lofrede
ter aanprijzing van dezen zijnen arbeid zou vermogen uit te
werken. Van zijne hand immers en den eerflen rang, dien
itij op den Nederlandfchen Pindus bekleedt, last zich niets
middelmatigs , niets anders verwachten dan hetgeen den besten ftempel draagt. Ooh behelzen bovcndien zijne Aanteekeningen, achter het Dichtiluk gevoegd, eenen fehat van geieerdheid , menigeriei bewijs van gezuiverden fmaah, en rijken
voorraad van belezenheici in de fchriften der Ouden en en
aantal vermaarde Mennen des Intern tijds , in onderfeheiden
mien. Ongaerne wederhouden wii oils van meerdere proevert
sari te voeren nit dit in meer dan eenen zin voortreffelijk Gedicht; dan ons beftek gehengt zulks niet, en de verachtelijke
coon, waarop zich BILDERDIJK omtrent POPE en deszelfs oorfpronkelijken arbeid hij herhalinge uitlant , verdient onze erntlige
waarneming bij het beoordeelen des Boeks. Men herinnert
zich Het Buitenleven van onzen Dichter , gevolgd naar L'Homate des Champs, ou les Ceorgiques Francaifes, van den /MI
DELILLE ; en wij weten geenen be.teren weg , om zijnen
Mensch naar POPE te kenteekenen voor onze Landgenooten,
dan door dit eerie en andere zijner Werken in vergelijking trt
brengen. Althans in beiden is hij er op nit, om deze buiten
hndfche Vernuften, hoezeer door geheel Europa en vooral
In ieders Vaderland beroemd, zeer laag te Felten, en zijne
meerderheid , niet zonder aanftootelijke zelfverheffing , te
doen gevoelen; in beiden heeft hij op eerier/el trans van vrije
Nava/ging deze uithe.earche ltunstflukken in onze moedertaat
over*
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overgebragt ; en over het algemeen mogen wij zeggen, dat
zijne verdientien en wanverdienften in beiden elkauder nage.
noeg opwegen , ten zij misfchien de afwijkingen en veranderingen van POPE'S oorfpronkelijk Dichtftuk van flechtere
keur te fchatten zijn , dan die in her Werk van DEL1LLE.
Trouwens de Heer BILDERDUE veroorlove ons te zeggen ,
dat wij in Hem veelmeer den grooten Dichter , dan den
Wijsgeer tot hiertoe ontwaard hebben ; en dat , near
ons gevoelen', zijn vernufc Iigter Hagen konde • in het
verfraaijen van Ilet Buitenleven near den Franfchen Dichter, dan wel in het. verbeteren van den koelzinnigen en
bondigen POPE , Wiens Werk ' ten meesten van enkele
platheden en min kiefche toefpelingen eene geringe zuivering vereischte. Immers wij mogen den Pertaler, of,
zoo men wil , Navolger, geenen dank toekennen , die door
het verminken en eigendunkelijk verdraaijen van des vrijen
Brits denkwijze vooral van deszelfs flaatkundige begrippen, en door het infchuiven van eigen werk en vindinge , bet oorfpronkelijke van POPE misvormd en onkennelijk
gemaakt beeft voor onze Landgenooten. Een uitheemsch
Dichtftuk van gevestigden naam over te brengen deszelfs
fchoonheden zich toe te eigenen , vermeende of wezenlijke
gebreken niet ftilzwijgend te verhelpen , maar op hoogen won
door te ftrijken , den Opileller te verlagen , ten einde alzoo eigen
verdienfte, fmaak en meerderheid flerker te doen uitkomen , teekent reeds bij ons eenen trots, dien wij zelfs in eenen BILDERDIJK niet dulden mogen. Maar het platte , ruwe en ongemamierde van POPE' S fchrijftrant grootendeels op re maken , aithans
eneest aan te dringen , uit verzen , van dien Dichter zelven afgekeurd en verworpen , verraadt eene bedilzucht , waarvan wij
een aantai zeer fcherpe Aanteekeningen wenschten te kunnen
vrijpleiten. Dan , zoo wij dit een en ander overzien, nog blijft
het ons ten aanftoot , dat Hij den geest van den En gelfchen Whig
poogt te verttikken , en in den Buitenlander noode verdnurt, dat
deszelfs Christendom niet op aline leest gefchoeid is. Doch
bet Godsdienttige daarlatende, vragen wij den Heere BILDERDIJE,
ZOO enders zijne fiaatkundige begrippen opregt en hem err st zijn
of hij het niet ten kwade dulden zoude, wanneer een gedeelte
van zijn Dichtwerk , met geur van Monarchale gevoelens doortrokken , in Frankrijk bij voorbeeld , verwrongen en opgedischt werd , Pis gevloeid uit eene Republikeinfche veder,, ea
befmet met zulken afem? Is iemand verpligt , niet zijnen eigen
denktrant te volgen , maar dien van anderen uit te drukken,
wij vorderen dit van hem, die zich tot vertalen of navolgen
van vreemden arbeid leent. De naam des oorfpronkelijkett
Schrijvers op den titel , en eigen vrije keuze, om ,gezegde
teak te ondernemen, of, bij ergernis wegens deszelfs denkWil+
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Write, daar te laten, legc hem aan dezen band, en vordert
van hem die opregtheid van handel. Geene drogredenen , hoedanige BILDERDIJK aanvoert , veroorloven dus bij ons zijne
overmatige vrijheden. Wij meenen , dat de natuur der zaak
zelve eenen iegelijk verpligt, gedachte onfchendbare Wet voor
bet Itijk der Letteren niet te overfchreden; of het fiat geheel
aan den Buitenlander, en diens luimen, van elken Schrijver,
dien hij ter hand neemt, in eene andere teal te maken , Wat
hem gelust ; onder fchijn van dezen te verbeteren, de
grootae engerijmdkeden op deszelfs rekening te itellen en nit
te geven in zijnen name. Het heeft alzoo bij ons eene be.
lagchelijke bonding, dat wij in den Mensch , door BILDERDIJK
gevolgd naar POPE, (die nagenoeg eene halve Etuw vddr zijnen en onzen leeftijd biocide) den naam,van MARAT naast dien
van CATIL1NA lezen , en dat de Engelfche Diehter fpreke van
eenen Brunswijklehen Arts. Wie is er ook, die niet meesmuilt over den zonderlingen !of, non de fchimMen des Hertogs
van Brunswijk, en van den Erfprins FREDERIK , in den IVden
Zang , toegezwaaid ; terwijl geenerlei bewijs voorhanden is,
'dat deze wierook als het offer van BILBERDIJK 's dankbaarheid
inoet worden aangemerkt , behalve dat Hij den onbedachten
of minkundigen Leta in zijne Aanteekeningen achter bet Werk
bieromtrent te regt wijst. Tronwens wij vonden nog mindere
aanleiding, waarom navolgende denkbeeld van POPE,
Eene andre kracht doer lucht en zee op nieuw beweegen,
En hou' dus 't ilerflot van den vrcomen Bethel tegen.
op deze wljze door

werd uitgedrukt:
Zal Brunswijks dikke lucht verandring ondergaan,
Omdat rnifn krank gefiel haar werking door moet Haan?
want , behalve dat ens die dikke Brunswzjkfche lucht bier
vreemd en gezocht genoeg tegenwanit , klonk bet voor ons
sanflootelijk , dat BILDERDIJK terwijI de tegenile/ling vereischte , van eenen braven Man of vromen Bethel gewag te
maker], joist nu van zichzelven fpreke. POPE althans ging hem
niet voor , met ingewikkeld aan zijne Lezers In te boezemen: [urn plus "Eneeas! Maar ook eft den doorgaanden
der Aanteekeningen , die een voornaam gedeelte des Boeks
beflaan , oordeelende, is er bij ons geene reden , om am den
fleece BILDERDIX groote befcheidenheid toe te kennel]. Met
Been ander doel bijkans , wij herhalen dit uit verontwaardiging , dan om met zijnen fmaak , geleerdheid en kunstvermogen te pralen, fchijnt hij alomme POPE laag te fleilen,
en alle verdienfle , als Dichter of wijsgeerig Vernuft, hem
fchier te willen betwisten , ondanks bet zeer olgemeen gevoelen van het geletterd Europa. Of, wederom, door faitiezucht verblind, waagc hij eenen vermetelen uitval, Au wen
LETT. 1809. NO. to.
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beroemde Engelfchen, dan tegen de bloem der Franfche Rego
geleerden, MONTESQUIEU ; maakt diens vermaarden arbeid met
eenen flouten pennetrek uit „ voor harsfenfchimmen , voor
„ een werk vol onzin, fofismen , en historifche valshe„ den bij menigte ; opgefte/d van eenen zoo onkundi„ gen als woeligen , en zoo lichtgeloovigen als on„ wetenden Schrijver.” Waartoe, vragen wij, deze Don
Onichoterie, dit aanbasfen tegen overleden Mannen van
den eerften range Of kan de Heer BILDERDIJK deze dichterlijke magtfpreuken goedmaken , en der geleerde wereld,
die anders denkt, de oogen openen Hij bewijze Zulks dan ,
gelijk wij hem op dat punt openlijk uitdagen; en wij zullen
zijne woorden niet meer voor touter bombast aanzien, maar
in hem den APOLLO zijner Eeuw vereeren. Intusfchen , de
zalik van POPE tegen de eenzijdigheid en verregaande bitterheld van BILDERDIJK uitvoeriger te handhaven , ligt buiten ons
beilek ; hoewel het enders, te zijner regtvaardiging in velen,
ons niet aan floffe ontbreken zoude. Wij moeten nog ddn
woord zeggen omtrent de verfmading , waarmede ook BILDER.
DIJK fpreekt over de vroegere Vertalingen van POPE'S nichtfiuk , en het ftilzwijgeti, dat hij houdt Aangaande die van
den Heere PIETER VAN WINTER. Dat deze bij Hem onbekend
,zijn zoude, laat zich , bij zijne rijke belezenheid en kunde
in het vak der letteren, niet onderflellen of gisfen. Zij deelt
derhalve in 's Mans algemeene en hatelijke ten toonftelling
der gezegde Vertalingen, „ als het werk van gebrekkige
„ taalkundigen , van kruipende wormen in de Dichcerlijke
„ wereld, die flaafsch overbrengen , wat hun goeds of
„ gebrekkigs voorkomt, en die kwalijk den oorfpronkelijken
„ Schrijver verflaan 1” Maar op wien toch , vragen wij,
komen deze en foortgelijke befchutdigingen neder? Of fchermt
de fleet BILDERDIJK ridderlipt daarmede, gelijk een ander tegen molenwieken ?
Wij althans herinneren ons niet meer den twee Hollandfche
Vertalingen van POPE'S Esfay on Man: de eene van Mej.
WaLFP geb. BEKKER , in onrijm, en hierom buiten alle
bedenking ;, de andere die van den Heere P. VAN WINTER,
zoo hoog bij ons in waarde, dat wij na dezelve, en de beboefte van onzen Heerlen omtrek lands daarbij in aanmerking
genomen , den iateren arbeid van BILDERDIJK bijkans voor overtollig aanzien. Naar de les van HORATWS is deze dichrerlijke overzetting des Heeren VAN WINTER een werk van jaren, van
berhaakie nalezing en befchaving; die van BILDERDIJK daarentegen, zoo keurig en uicmuntend doorgaans bearbeicl , overueft dezelve in fpoed van opftel , en gecuigc alzoo tot eere
van zijn vlugger vernuft en vaardiger kunstvermogen. Niet
dat wij hierom voor firikte waarheid houden, wat ons de Ma-

opdiacht ,
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Then Zang, of wel een deel van denzelven, zulks blijkt niet
op bl • 1 44) „ in Brunswijk te bed liggende, en door de Art„ fen opgegeven, of fchreef, of v66rzeide." Wij zwijgen
liefst op deze wonderfpreuk, die trouwens niets of juste! ter
zake doet , en keeren weder rot de aangeflagen vergelijking. Wij eritennen mede, dat de oudere Vertaling fchoon
hierom niet Ilaafsch te noemen , eenigzins, door te groote
naauwgezetheid des Dichters , die bijkans regel na regel in
onze moeclerfpraak overbragt, als een gedwongen kunstwerk
zich voordoet; mar joist uit hoofde van die ftiptheid leers
zij ons de bondigheid en kraeht van POPE kennen , gelljk hij
is, niet zoo als hem iemand wenfchen zoude, of zoo als de
Heer BILDERDIJK zich voorftelde „ dat hij had moeten denken
„ en fchrijven ;" en (tech zij alzoo voordeelig of bij deze
Navolging van BILDERDIJK , die geene mast houdt in de vrif=
heden, afwijkingen en veranderingen , Welke hij zich veroorloft , maar den teugel viert aan eigen vernuft en goeddunken. Overigens . en fchoon op eenige plaatfen de Vertaling van VAN WINTER voor die van BILDERDIJK moot onderdoen , meer dan eens ook ondervonden wij, de eene tegen de andere lezende, het omgekeerde. Met een woord,
verre van zijnen flouren aanval tegen vroegere Vertalingeti
van POPE ' S Esfay on Mass toe te itemmen , moeten wij, dezen,
ZOO die op VAN WINTER doeide , geheel lasterlijk noemen ;
en meenen wij BILDERDIJK geene oneer aan te doen met te
zeggen , dat zijn Dichtfluk, hoewel met viugger pen gefchreVen , echrer in fchoonheid van behandeling meg opwegen tegen VAN WINTER ' S Proeve over den Mensch, die jaren arbeids
kostede , en zeker boven den zijnen in naastwkeurigkeid
onze voile goedkeuring wegdraagt. Wij geven ten flotte ,
fen om deze onze vergelijking daardoor te lafflijken , een enkel ftaal nit elken Dichter,, met bijvoeging van het nor.
fpronkelijke aan den voet des binds (*). Tegen het einde
tan den Tilden Zang heeft VAN WINTER deze fchoone re.
gelen:
',sat dwaazen om den vorm van 't hoog bewind vrij kampen,
bie 't best gehandhaafd words, voorkomt het best "slancifi rampen.

Last
(*) For Forms of Government, let fools contest ;

Whate'er is best administer'd is best:
For Modes of Faith , let gracelefs zealotsfight;
,His cant be wrong whole life is in the right:
In Faith and Hope, the world will disagree,
But all' Mankind's co cern is Charity
All man be falfe that thwart this One great End;
And all of God, that blefs Mankind, or mend,

C
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Laat d'ijvraar In zijn' wean, die nw geloof we&ftreeft;
't Geloof van hem is goed, die zijnen pligc beleefr.
Het mensehdom mooge in hoop, 't mooge in geloof verfchillen
Maar waare menfchenmin moet elk betrachten willen;
't Is valsch , all' wat dit groot, dit eenig doelwit wraakt;
En zeker, 't is uit God, all' wat den mensch volmaakt.
Zie bier dezelfde plaats

nit BILDERDIA:

De dwaze twiste of zwoege om 't beste Staatsbewind;
Dat best gehandhaafd wordt, is immer 't best bemind.
Het hell des Volks , zie daar het kenmerk van zijn waardef
Maar zinloos, die dat bell volmaakt verlangt op de aardet
Laat ijvraars zonder hart, voor ware Gocivrucht doof,
Verwoed in 't harnas tran om 't echte Kerkgeloof;
Wien Gods genade leidt, die ftervling kan niet doolen.
Geloof (en Hoop misfchien) verdeelt der menfchen Scholen;
lYlaar Liefde is edit op card , en God haar echte bron.
Dit loochnen , is het licht betwisten aan de zon.
Wat 's menschdoms heil wedrftreeft , kan niet waarachtig wezen ;
En wat den mensch volmaakt, daarin is God te lezen.
Volmaking is zijn doel, zijn Wezen is volmaakt;
Moet valsch zijn, war zijn aart en wat zijn doelwit wreak&
De reden van BILDERDIJKIS verandering, die best besnind, in
Bede van Pope's best, vermeend heeft te moeten ftellen , (in
r. a) en welke als Voorftander van het Monarchaal gezag , in zijne Aanteekening opgeeft, moge de Le g er, des begeerig, nal/an. Daarover, en over de vergelijking zelve,
bellisfe zijn oordeel, zonder dat wij een woord hier bij voegen , dat hem voorinnemen konde. Ons is het genoeg, wanseer hij beide ftukken aanmerkt, als waardig onderling om
den prijs te wedijveren, en de Heer BILDERDIJK zou moeten
*rkennen, dat zijn Medevertaler VAN WINTER. eene vereerende
uitzondering verdiend had, in zijnen kwalijk geraamden algeMeenen uitval en hekeling der vroegere Overzettingen van POPE.
Kostbaar allezins is de uitvoering van den Mensch van sm.
=twig, op fcbrijfpapier, met Titelvignet , en een viertal
fchoone Platen, eene voor elken Zang, in het licht gezonden , en in een blaauw cartonnen omflag , cot zeldznam of
zindelijk gebrnik aitbans, ingekleed. Nu, daar de prijs aan
deze pracht geEvenredigd is, prale dit Werk in aanzienlijke Boekenkamers , en mogen de Burgers zich voor als nog vergenoe4gela deo p ots zelven door vat WII TU te lezen.
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De Overflrooming. Door Vrouwe KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK. Te .1mflerdam, bij Immerzeel en Comp. 1E09.
In gr. 3vo. IX en 7't
was wel te verwachcen , dat de groote rampen en onheilen,
Hetwaarmede
een aanzienlijkgedeelte van ons Vaderland door
de laatfte , zoo verfchrikkelijke , overfiroomingen geteisterd
werd , onderfcheidene Vaderlandfche Zangers , inzonderheid
de zulke, welke wegens hunne woonplaats of betrekking meer
bijzonder in de gelegenheid waren om alle de ijsfelijkheden
van den Watersnood van nabij te leeren kennen, zouden opwekken , om het fpeeltuig te flemmen , ten einde hun opgekropt gevoel door eenige uitboezeming luchc te verfchaffen.
Trouwens het onderwerp is voor den fomberen treurtoon
genaardig gefchikt.
Men denke echter niet, dat hetzeive zoo gemakkelijk te be.
handelen is , en dat de verzen , gelijk men zich wel eens
drukt, van zelfs uit d pen vloeijen. Waar de te bezingen flof
zelve zoo droevig , zoo roerend, zoo verfchrikkelijk, zoo
verheven , zoo algemeen en zoo uitgebreid is, vordert het een
geoefend oordeel , gelouterden fmaak en begaafd penfeel , om
het natuurlijke niet door de kunst to bederven, het verfchrikkelijke, het eenvoudig-verhevene niet door ongepaste en wane
ltaltige beelden , die eene onftuimige verbeelding zich niet
zelden fchept, te overdrijven , om niet door eene opeenftape.
ling van ijsfelijkheden en gruwzame tafereelen het gezigt te verwarren , maar door eene verftandige keus van eenige treffende
biizonderheden uit zoo grooten voorraad het hart met droevigen weedom te vervullen en den Lezer heete tranen te doen
Morten over het deerniswaardig lot van zijne ongelukkige Natuurgenooten. De menigvuldige proeven van vele zoogenaamde
Dichters , die, wanneer zij flechts eenige versjes gemaakt hely
-hen,zicalftodsbvegrknmusdaiejmeren. te bezingen, leveren de onwederfprekelijkfte bewijzett
op, dat niet ieder voor dit onderwerp berekend is.
Onder deze halfgebakken Paten , die de fchoonfte flof zoo
ellendig verknoeijen , behoort Frouwe EATHARINA WILHELMINA
IHLDERDIJK in geenen deele. Zij weer, hoe zoodanig onderwerp p oet behandeid warden. Haar coon is de echte treurtoon. Hare fchilderingen zijn getrouw aan de Namur, en-.
voudig , creffend en raerend. Zij vermoeit flier, zij verwart
niet, zij overdrijft niet. Zij fleept het gevoel des Lezers onwillekeuriglijk mede, en men vermengt gaarne zijne tranen met
die , welke uit hare fchoone ziel zijn voortgekomen.
Wij vinden in het voor ons liggend Dichrwerk vaoreerst een'
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,wij reeds hare fonabere zielsgefleldheid en biteondere gefebikeheld tot het behandelen van zulke akelige gebeurcenisfen kunnen leeren. Zij zingt:
Ach 't fchreijen om ons dierbaar kroost,
Geen andre wellust heeft het leven I
Het tweede Stuk, de Overflrooming getiteld, fclsetst ons In
eenige fterk fprekende tafereelen al het droevige, ijsfelijke en
verfchrikkelipte van den Watersnood. Reeds de annhef en de
geheele wijze van behandeling kenmerken eene Kunftenaresfe,
die haar onderwerp ten voile meester is. De tevredenheid
van Amintas met zijn lot , zijne zaligheid in het bezit van
Bade en kroost, zijne dankbaarheid voor het tegenwoordige
en blijde uitzigten op de toekomst ; de onvatbaarheid van
Elize, zijne Bade, om in die vreugde deei te nemen; haar
angaig voorgevoel van een naderend onheil; de pogingen van
den man, om haar gerustheid in te boezemen, die eater, at
trooscende , zelf door een onwederilaanbaar gevoel van fmart
work aaneegrepen , en wiens onrust door de zuchten der vrouw
vermeerderd worth ,
deze daardoor weder moed verkrijgt en de fmart overwint dit sties doet , dear het ten
lttiik verfirekt van de zielkunde der Dichteresfe, de bedoelde
wetting, Item het hart voor de voigende tooneelen , en !evert
een' uitmuntenden overgang tot het fchilderen van de verfchrikkelijke onheilen der Overfirooming , welke this worth afgeteekend :

Een Meer clan neevlig riven, een vreeslijk tastbaer donker,,
Verfpreidt zich over de g arde in 't uur van middernacht: —
De futile flip verdwijnt van 'r doffe flargeflonker,
En 't flormgeweld barst los met onweeritaanhre kracht
Verwnestings reuzenvoet Rapt of van 't berggevaarte.
Verfehrikliik plat hear vuist de ontzachbare ijsfchots neer.
Deikil des Rhijnftrooms buigt en fiddert van de zwaarte,
Bij dwelt zijne oevers uit, en keno geen boorden meet.
Haar alverplettrende arm pakt klomp bij klomp te famen,
En fluwt ze woedend voort, tot bergen faamgekneed.
Zif That, met brandend nog ,'t veroordeeld land re omvaimen,
Dat tot dit hellions mar hoar woest gewe/d beftreed I
Des flormwinds fehrikbre kracht vereent rich can dit woeden,
Barst loeiende nit zijn hol, en fchaart zich tan hem rij,
Vethoogt van heinde en very' de faamgefmolten vloeden,
En voert vernieling voort op 't zwellend ftroomgetij I
Na voorts met eenige treffende trekken het ontzettende vast
den Watersnood in het algemeen gefchetst te hebben, words
de gefehiedenis van Amincas en Mize vuortgtzet , die des
avonds
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avands met hunnen lievaling in een' zoeten flaap zijn gevallen.
De Item van het kind doet de moeder ontwaken. Zij wil het
knaapje omvatten en .... het kille vocht fpat haar om de
fidderende armen. Zij gilt. Amintas ontwaakt en .... het
fchuimend zeegegolf fpoelt hem om de leden. Het akelige van
zulk een tooneel, midden in den nacht, midden in de diepfte
duisternis , is boven alle befchrijving. Er was geene andere
uitkomst, dan op den top van het dak , en bier vertoont hun
het eerie morgenrood het allerverfchrikkelijkfte fchouwfpel ,
het toppunt van ellende en jammeren Hier ontdekken zij, dat
zij zich op een wrak bevinden, geflingerd door de orkaneu,
op een' oeverloozen vloed!
o Gij , die moeders zijt, verbeeldt u daar die moeder I
Hare ellende worth met levendige kleuren gefchilderd. Zij
is radeloos. Het blued flremt haar in de adeten, zelfs aan de
Borst van haren echtgenoot. Zij heeft niets, om het kind te
verwarmen. Zij rukt zich de haarvlecht uit, om het wicht er
nude te bcdekken. Vergeefs !
De bui verwaait die vlecht , de regen weekt haar door!
Arles is vruchteloos. Het knaapje fterft. De dood nadert
te langzaam voor de rade!ooze ouders. Elndelijk voelen zij
zich bedolven ,
Nu zalig, dat hun arm ten graf aan 't wichtjen ftrekt!
Dan het lot dezer rampzaligen wordt nog benijd door de
ongelukkige , die door een' golf aan echtgenoot en kroost
ontvoerd won't. Het tooneel wordt nog akeliger. De deelneming van den Lezer neemt toe. Het Godsdieoftig gevoel
der Nederlanders wordt opgewekt — het harte fineh weg in
weemoed. De algemeene jammeren, de hulp en bijfiand, de
redding van vele , tie vreugd der geredden enz. enz. tit en
meer wordt aandoenlijk voorgefteld, terwijl, onder alles, de
Dichteresfe in het toezwaaijen van veelvuldigen lof aan den
Koning Hier te kort fchiet.
Het laatde Stuk is eene Romance, mete de Overftrooming
genoemd, en beltaat uit twee Zangen. Eene Romance, die
!outer zachtheid, eenvoudig - hartelijk gevoel en teederheid
ademt, waarin de opregtfte en fchuldelooze liefde met bevallige, landelijke verwen geteekend en de natuurlijke, hartelijke
coon aandoenlijk roerend is.
Myrtillus, een braaf, edeldenkend en welgedeld jongeling,
Was de verloofde van Dafne , de denige dochter van eenen
eerwaardigen grijsaard. De blijde dag, die de geliefden voor
eeuwlg zoude verbinden, was vertraagd door het ijs van den
win*
Gg4
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winter; hetwelk Myrtillus, die aan de overzijde van de firms.,
men woonde , van zijne Dafne gefcheiden hield. Eindelijk
was hij gekomen, die lang gewenschte dag, en Myrtillus be,
vindt zich bij Dafne in de hut van haren vader, om her hu.
Welijk to voltrekken. En
.. zuiver was de liefdegioed,
Die beider Borst doorblaakte;
En heilig was de ontmoetingsvreugd,
Die beider boezem fmaakte.
De grijsaard fchenkt aan Myrtillus op eene plegtige wijze
zijne dochter; een priester vereenigt de geliefden voor het
echtaltaar. De morgen was in flille vreugd vervlogen;
u nam de jongling 't herdersriet
En flemde huwlijkszangen,
n hankie zijn geliefde braid
De tranen op de wangen,
Het hell van den echt wordt bezongen. De beurtzang is
seeder en roerend. De liefde van het jeugdig paar;• de zatig-,
heid, die het fmaakte; de vleijende uitzigten, die het ftreeiden ; de zoete veiwachtingen, die het opgetogen hidden
dit is het bekoorlijk onderwerp van dezen zachten en teederet
beurtzang ; terwiji de gedachte aan den dood en het fcheiden
der geliefden aan de barren eene fombere flemming geeft en den
Lezer treffend voorbereidt tot de volgende akelige tooneelen.
De vader van Dafne had inmiddels geflapen. Een zoete
droom had hem het geluk van zijn kind voorfpeld. Hij ont-.
waakt, en vindt de geliefden in de fombere flaming, waarin
zij door de overdenkingen in het flot van, den eerflen sang
gehragt waren. Het meisje fchreit , des jongelings borst is
bekleind. De grijsaard fchrijft deze gefieldheid we scan het
denkbeeld van fcheiden , dear het affcheidsuur haastig nadert.
Hij zeif gevoelde , wat fchat hij zoude verliezen; doch
fmoort zijne droef held in de horst, om door fchijnbare vroIijkheid voor het minst de fmart der geliefden to verminderen.
Dan —. de avond valt. Het oogenblik van fcheiden is dir.
Het hulkje , dat het jonge paar zal overvoeren, ligt gereed.
Myrtillus wil affcheid nemov. van den grijsaard. Deze echter
waarfehuwt hem, om nog niet ce vertrekken, vermits hij uit
enderfcheidene (door hem opgegevene) teekenen een' op banden zijnde floral voorfpelt. De jongeling ziet nogtans gear
gevaar. Het Noorden had uitgewoed, het Os was reeds weggedreven en tie lucht was 200 en fireelend. Daarenboven
iljne moeder wachtte zijne komst. Hoe konde hij hear in ongerustheid latent haar hedroeven 8 Deze laatfte reden was gewig,*

DE OVERSTROOMING.

437'

ook voor den grijsaard. Hij geeft aan de
wigtig genoeg
geliefden zijnen vaderlijken zegen, en zij vertrekken.
De vader begeeft zich ter rusts Doch fpoedig rukt een
fchrikbare drown hem nit den fluimer. Hij hoort het geloei
van den florin , en brengt zich het onheil van zijne teedergeliefde fpruit your den geest. De flormen brullen ; de golven
bruifen; het uit de ftroomen gedreven ijs wordt opeengejangd;
de maan hunt zich in de zwartfte wolk ; de hulk is niet beitand; b,:‘.1eid en moed vermogen niets ter redding:
De wind rukt touw en zeilen weg,
En fplintert mast en iteven;
En 'c vaartuig fchijnt met ieder golf
Ten afgrond ingedreven.
Rene fiaauwe fchemering van de maan vertoonde,eene oeverlooze zee, die nergens omvang kende. De kiel wordt verbrijzeld. Myrtillus en Defile redden zich op bet ijs. Hij klemt
zijne gade in de armen, Zij zwijgt. De wanhoop ilijgt in
zijn' boezem , bij het aanbreken van den morgen.... Dafne
ligt verflijfd in zijne armen, met loodblaauw op de kaken! At
bedaarde nu de orkaan, al fpaarde hem bet Noodlot, wat zon
het hem oaten, Dafne geflorven was? Nog wawa bij zich
op de breede Waal to zijn , en helaas I hij drijft op eigen
grond , onkenbaar overdolven! Zijne moeder zou zijne jonge
bruid als eigen kind begroeten ... en zijne moeder ligt in de
overftelpte hut aan zijne voeten begraven I Zijn fchemerend
oog ziet niets , dan omgefpoelde fchuren en zijn fplinterend
wrak vergruisd. Wat zult gij doen, Myrtillus?
Wat doet gij?
Volgt ge uw Dafne niet?
Zal haar de vloed verainden!
o Neent gij ploft haar filings na,
Om ze eenmaal war to vinden!
Daar doolc nu de arme grijsaard, na den ijsfelijkften nacho,
om, en doer de lucht van zijne klagten wedrzalmen. Daar
ziet hij op de ijsfchotfen de verfpreide wrakken drijven, ett
ademtogt en bloed verftijven hem in de enge borst. Daar ziet
hij leis menfchelijks aanfpoelen 't is een lijk De form
werpt hem zijne dochter, met misvormd gelaat, voor de voeten. Hij herkent het lijk van Myrtillus en Dafne, !tort neder
to voelt zich het harte verileenen.
Ook hij, de grijzaart, is niet sneer!
Seiler toe, gij Herdrenreien!
Komt! beweenc dit gruwzaam lot,
En houdt niet op van fchreienl
Gg5
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alter oogeniust
Daar ligt
Veritijfd aan 's bruigonts zijde.
Hoe treurig gnat de zon u op!
En gistren nog, hoe blifdet
Op, Maagden! op! hi 't treurgewaad!
Met ongevlochten tresfen!
fiert haar 't bruidsbed op,
0 Spoedt
In fchaduw der cypresfen.
(5 Schmitt 6h graf aan beider
Dit was hoar jongfte Bede;
En dekke e'en zelfde grafgefticht
Den achtbren grijnert medet
Op Maagden, voert de braid ter tint,
In 't treurig wilgentommer!
Geen Herdersinir genake or wit!
De dartie lad verflonun' et!
Maar zit, die, 't hart van *eemoed voi,
Vergetft near tranen frnachten
Genaken cat geheiligd graf,
En voelert 't wee verzachcen !
Geen roos, op gear en fehoonheen prat,
Moog deze grafterp Beret':
Mar ninagdOrierien hang' er 't hoard,
Bij fontre violiereal
Hot windryen fehnifer bier door 'i groen,
En built.' de grasfelsentfprieren;
Jaag zachcen Nuivring door bet blued ;
En doe de =nen vlieten!

Ntstorte ekr lieeren VAN AMSTEL, VAN VlsELsTEIN en VAN MilDEN, ter opheldering van WAGEMAAk, door W. A. Rijks”ifheer Watt s p AEN„ In den Haag, bq Immerzeel en
Comp. 5807. In gr. 8vo. XVI en 199 Bd. Met eene Pleat
en 6 mitfiaande Gefisattaftli.

l Wij hebben reeds to lang verzuimd, van dit, over het

k V geheel uitmuntend, en ook vow' de algerneene Gefchiedenis van ons Vaderiand belangrijk, Werk to fpreken.
Het hoofdoogmerk van ketzelve is, om door eerie proeve
to doen zien, door welke Middelen de Greven en Hertogen,
die

VAN SPAR IN, MISTDRIE DER HEEREN VAN AMSTEL,
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die bier te lande het bewind in handen gehad hebben, hun
gezag langzamerhand uitgebreid en de naburige vrije Heeren
aan zich onderworpen hebben. Te then einde wordt de
Gefchiedenis der Heeren VAN AMSTEL, van het eerite' tijdflip
af,, dat deze naam in echte befcheiden voorkomt, zijnde het
jeer It05 , nannwiteurig ontwikkeld en geftaafd; voornameIijk worden de lotgevallen van den door VONDEL' s Trent..
feel algemeen bekenden GYSBRECHT VAN AMSTED uitvoerig ontvouwd , bijzonder met betrekking tot den moord
van Grave FLORIS V. en de gevolgen van dien. Verder
wordt over de beide Geflachten VAN YSSELSTEIN en VAN
WIYNDEN, als zijtakken van het Huis van VAN AMSTEL, gehandeld. Dit alles wordt zoo door echte ftukken geftaafd,
als door de bijgevoegde Geflaehttafels nader opgehelderd.
flit de laatfle blijkt, dat het Gelderfche GeflaCht VAN HEECKE.•
REN en de Duitfche Prinfen VAN SALM ANHOLT van den bekenden GYSBRECHT VAN AMSTEL ailAMMetl.
Daar het niet wel doenlijk is , een nittrekfel nit dit Werk
te geven , vergenoegen wij ons , met hetzeive aan alle grondige beoefenaars der Vaderlandfche Gefchiedenis ten fterkfte
tan te prijzen. Zij zullen daarin , al kunnen zij zieh , zoo
Alin als wij , met alle de redeneringen en gevolgtrekkingen
van den Heere VAN SPAEN vereenigen , een fchat van daadtaken en aanmerkingen vinden, ter verrijking hunner kennis
en betere bepaling van het ware oogpunt , waaruit onderfcheidene gebeurtenisfen behooren beoordeeld te worden. Wij verlangen hart& ijk naar nog meer voortbrengfelen van den werkzamett
ijver en het grondig onderzoek des achtenswaardigen Schrijvers ,
in het bijzonder naar de bl, 3 in de noot beloofde Historie der

Feentgerigten.

Rozendaal als de prachtigJle bezitting van de Gelderfche
Graven en Hertogen en deraelver llofhouding aldaar enz.
enz. met echte hewijzen behend gemaakt, doer Mr. G. VAN
HASSELT. Te Arnhem, bij J. H. Moeleman , Junior. In
gr. 8vo. 533 B!.
Verzameling van Stnkken , door den Heer
W ederom eene
zonder oordeel in het Licht gegeven. Hij voigt,

VAN

V HASSELT

wel is waar,, eene geregelde tijdorde , doch dit is, behalve
Ile verzameling , ook de eenigfte verdienfte, die men hem toefchrijven kan. In pints van nit alle de hier, geleverde echte
Stukken eene doorgaande Gefchiedenis van den; Haize Rozendaal zamen te fiellen , en tevens, om de algemeene belangftelling te bevorderen , (want voor hoe weinigen is dit onderwerp
op zich zelf belangrijk t) dezelve met de Landsgefchiedenis
ver-
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verband te brengen , waartoe deze Stukken bier en daar in.
derdaad zeer gefchikt zijn en vele noire opleveren , geeft ons
de Heer VAN HASSELT hier die Stukken achter elkanderen , zonder
eenige opheldering of aaneenfchakeling, zoo dat wij b. v.
bl. 441--448. wel zien, hoe het Huis Rozendaal door KAREL

Dertog van Gelder, in

1536 aan WILLEM VAN SCHERPENZEEL g

bij ruiling voor het Huis Kaldenhaeve , in vollen eigendom voor
hem en zijne erven is afgeflaan, doch niet, hoe het in 1646.
bet eigendom van ROBERT VAN ARNHEM hebbe kunnen zijn,
gelijk wij het bl. 472. vinden. In 1694. was het in handen van
JOHAN VAN ARNHEM, volgens bl. 479. en in 1751 was L. A.
TORCK- Heer van hetzelve, volgens bl. 5E2. wiens geflacht
nog in bet bezit van hetzelve is. Zijn dan de geflachten van
VAN SCHERPEWEL , VAN ARNHEM en TORCK verwant?
beefs er koop plaats gehad? Wij vinden niets , dat dit opheiden. Alleenlijk komt ons bl. 475. L. TORCK Drost van Wet.
geningen, voor , als in 165o Momber der kinderen van ROBERT VAN ARNHEM. Dit maakt wel eene naauwe betrekking
tusfchen beide de gefiachten waarfchijnlijk,doch bewijsr niers.
Wij kunnen niet ontveinzen, dat de Heer VAN HASSELT met
zulke werkzaamheden ons voorkomt, niet veel meer te zijn
voor de beoefening der Gefchiedenis ,dan cen opperman voor
bet metfelwerk. Indien de bouwftof, bier aangebragt , behoor,
lijk verwerkt ware dan zou er een tamelijk goed gebouw ule
bebben kunnen ontflaan , ten dadelijIten gebruike gefchikt voor
ieder, die zulks begeerde; nu integendeel moet ieder, die er
gebruik van maken wit , rich eerst den lastigen arbeid getroos.
ten, van er ten minfte voor zichzelven eene but nit zaanz
te

Een Winter in Londen , of Tafereelen der Groote Wereld; in
drie Deelen. Door T. s. =RR, Naar den viffden druk nit
het Engelsch door n. POTTER. llde Deel. Te 6ntflerdaw,
hij C. L. Schleijer. 1809. In gr. 8vo, 262 131.
blijkt het dan, waarom deze Roman een Winter in Lon.
Nuden
heet; de Familie van den Graaf, en ook de held dezer gefchiedenls, brengt dat jaargetijde in Londen door, en will
vinden dan bier het hoog fatfoenlijk Londen , en zoodanig
eenen luister en prachtige kostbare feesten ; die den eenvono
digen eerlijken Hollander, en ook den reeds nagenoeg verwen,
den Hollander, geheel ongeloofelijk moeten voorkomen; en
echter verzekert ons de bekwame Vertaler, die met Londen
bskend, is, dat Londen in dezen Roman volflrekt in ailes bet
ware Londen is, zonder dat men hier aan eenige vergrooting
of opfiering behoeft te denken. De belangrijke gefchiedenis
van
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van Eduard Montagu wordt intusfchen voortgezet , en bet
komt near ons vermoeden uit ; de vondeting Eduard Montagu
was de zoon en wet een echte zoon van dien zonderlingen
g

vreemdeling, ons reeds in het eerfie Dee! ontmoet , en deze
Was niemand anders dan Sir Alfred Beauchamp, die men reeds lang
overieden hield, en alzoo was Eduard van eenen hoogaanzienlijken rang, en de wettige erfgenaam van gewigtige goederen.
Dit ontdekt hem eindelijk de vader aan het eind van dit Deel,
near echter ongelukkig nog te vroeg; nog 66n dag, en gelled het Ichurkeniluk , dat hem van alles beroofd had, ware
aan den dag gebragt en vernietigd. Nu intusfchen , daar men
ongelukkig het gefprek beluisterd had, werd Eduard door een'
dolk gewond, en wij laten hem wentelen in zijn bloed, zoodat het nog onzeker is, of onze wensch over hem van zegen
en voorfpoed, bij onze beoordeeling van het eerfte Deel uit;-.
geboezemd , zal bevestigd worden , dan of de gefchiedenis
bier treurig is! eindigen. De fchurken zijn intusfchen in hechtenis , en het huwelijk van de jonge Gravin nog niet voltrokken , zoodat de Dicker het nu nog in de hand had, om aan
den held der gefchiedenis en zoo menige gevoelige Lezeres,
wier hartje met en over Eduard bloedt , barmhartigheid te
oefenen; hetgeen wij moeten overlaten aan zijne edelmoedigheld. Overigens geven wij aan dit vervolg des Romans
dezelfde getuigenis , en tot vermaak onzer Lezers, en ten
bewijze sevens, dat wij hier wederom het een en ander, alboewei met de eigenlijke gefchiedenis in geen zeer naauw verband, aantreffen, dat opmerking en nadenken overwaardig is,
willen wij een gefprek overnemen, tusfehen twee Engelfche
vrienden gehouden , bij gelegenheid dat een aantal Dames van
rang eene roorlezing had bijgewoond bij het Koninklijk Inflitutu, in zoo ver ook voor ons belangrijk, omdat wij daarin
nog al reden kunnen vinden om ons te troosten , dat, immert
zoo ver wij weten, tot nog toe onze Hollandfche Schooners
van zoodanig ieerzaam onderrigt veritoken zijn.
„ Wel nu ,tnijn oude vriend,wat zegt gij MI van dit nieuremodisch niteuws? nu beleven wij gouden tijden , in welke•cle
wetenfchappen niet alleen door de mode befehermd worden ,
maar in weike het volflrekt tot het fatfoen behoort , geteerd
te zijn
„ Wel het mogt wat! geleerdheid, onzin en niets anders I
De wereld is volltrekt het onderst boven gekeerd, en de menfchen loopen alle gevaar van gek te worden. Mishruik to&
den num geleerdheid niet, door dezelve met de bewaarplaate
van potten , pannen en aardappelen to verbinden."
„ Maar ilrekt het toch der wetenichappen en geleerdheid
diet tot eer,, zulk een groat aantal beminnelijke voothanderesfen te hebben , als zich in het vertrek hier naast bevinden?"
$g

Neen: — bet is eeue belagcheliike Wide aan dezelve
toe.
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toegebragt. Er is onder alle die vrouwen geen half dortja;
die een enkel greintje ware iiefde voor de wetenfchappen hebben: en dat is de eenigite vertroosting, die ik gevoel, (fat de
bobbel wel, voor dat het nieuwe er af is, breken zal."
' a Gij keur het dan niet goed, Mijnheer, (zeide Eduard),
dat de takken van hoogere wetenfehap onder de beminuelijke
fekfe voortgeplant worden?"
Ik keur het af ten aanzien van dit fysthema, om fnappende wijsgeeren in rokken te maken. Ik zie er niet veel hells
In de gevolgen uit voortkomen , wanneer onze vrouwen of
dochters ons met Eledrieke of Galvanifche proeven om bet
boofd malen , of onze keukenineiden in Chemifche ontbinders
van rook en damp veranderd warden."
„ Maar is het toeleggen op kennis, zoo als men dat thans
pleats ziet hebben, ten minfle niet zoo heilzaam in de gevolgen voor de Maatfchappij, als de tijdkortingen van tapijten
en ftoelkusfens te bewerken , waarmede men voorheen zoo
veel op had?"
„ Wei neen; dat is het zeker niet. Het oogmerk van dergelijke werkzaamheden was, om onze huizen , een woord dat
nu meest ook al verouderd is, tot een aangenaam verblijf voor
derzelver bewoners te maken, daar deze wijsgeerige razernij
eene volftrekt tegenftrijdige uitwerking moer hebben, als vetanderende onze zijkamers in febeikundige werkkamers, en onze kleedvertrekken in gehoorzalen om te disputeren."
„ Maar gij moet eenige infchikkelijkheid gebruiken met de
vorderingen van befchaafdheid en het toenemen der weelde.
Dames van fatfoen, en van de tegenwoordige groote wereld
en mode, zouden in zwijm vallen op bet gezigt van eene tambourljn , en de invoering van een fpinnewiel zouden zij ongetwijfeld befterven:'
„ Ik item u toe, dat het niet anders Ian, of er moet eenige
verandering in de gebruikelijkheden der grootert plaats hebben. Wanneer de rijkdom in eenen flan: vermeerdert, dart
moet ook bet getal dier gene vermeerderen , welke zonder werken
Leven: ook (Lem ik u verder toe, dat het toenemen der bevolking , de bronader van dien rijkdom, het ten pligt maakt, dat
de vermogende zichzelven die dienften niet bewjjzen, waarbij
de behoeftige kiasfe derzelver betlaan moet vinden. Ik ben er
uit dien hoofde niet op gefteln, dat fiertoginnen van de negentiende eeuw zich zullen bezig houden met tapijten te bewerken en kleederen te fpinnen: — mar , mijn goeije man,
bebben zij dan geene ruimte om te kunnen kiezen? —
ben zij geene muzijk- en danspartijen ? —. neat teeken- en dichtkunst niet tot haren dienst?
kunnen zij in elk gedeelte
barer kleeding haren fmaak en verbeeldingskracht niet oefenen
zoo wet als door het befturen van Redoutes; Dais en Asfem-

bides: bovendien zou ik ze nnk nog game eenig onderzoek
in
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in de kruiti- en tuirlbouwkunde toeilaan: alle deze dingo kunnen eene goede en aangename uitfpanning bezorgen. Maar
fpreek toch niet van de beiiefening van afgetrokkene wetenfchappen , ais gcfchikze vrouwelijke uitfpanningen, en noem
eenen arbeid, die your het menfchelijk veraand de moeijelijkIle is , geen tijdverdrijf voor Dames!
„ Om dan iii crust te fpreken, ik ben ook niet gezind
verder over een onderwerp te twisten , over hetwelk wij onmogelijk in denkbeelden verfchillen. Maar daar gij geen vowftander van dit Inttituut zijt, mag ik dan wel vragen was u
tier brengt?"
„ 1k heb bet Inflituut op zichzelve niet veroordeeld;
tegendeel , met eenige uitzonderingen, bewonder ik deszel&
plan. Zoo als hekend is, was het vooruame oogmerk van deszelfs flichting de verfpreiding van kennis , en het gemakkelijk
waken van e e ne algemeene invoering van nuttige mec'nanieke
mitvindingen: en, wanneer uwe Llertoginnen en Markgravinnen
zich vergenoegd hadden met de eer van inteekenen voor
kosten van zulk een Initituut , ik zou haar gedrag , in plants van
berispt, toegejuicht hebben. 1k zelf heb er op ingeteekend.
Maar de geheele vrouwelijke huishouding zou van zulk eene
geleerde inrigting hebben moeten afblijven. Soup en geleerclbeid, goede hovel, was hebben die twee toch met elkanderen
te deco? --- IVIaar was kan de Mode niet ?"

Ferzameling van een mental behendige Schurkenfireken en listige
Caausvdieverlien, aan het licht gebragt ter waarfchuwing van
eerlijke lieden , ors tegen de listen en lagen van het uitvaagfel des menschdena op hunne hoed te zijn. Te
bij J. F. Nieman. 1808. In 8vo. 269 Bl.

ren leerboek — evenwel niet voor fchurken en ganuwdie-

ven, maar your het geeerd pubdiek , en in het bijzonder,
zoo meidt het Voorberigr , voor den Wetgever en Regter,
opdat deze laatae meet bedacht zij op de fchranderheid des
j,00swichts, en hem zóó gemakkelijker doorgronde, en de
Wetgever de uitvingten van den arglistigen fchurk vernietige;
•n• voom een leerboek van menschkunde en voorzigtigheid voor
alien. Dit is zoo nagenoeg de verdediging , door den Vertaler of Verzamelaar overgenomen uit eene kleine Verbandeling van Z51,LINER. Zij gelde , was zij gelden kan ! Dit boekje moge dan eene nuttige leeture geven , eene bedroevende en onaangename lecture blijft het tech. Men duldt , en leest zelfs niet ongaarne bij een of ander Schriiver, nu en dan een treffend voorbeeld
van een bij uittiek listig fchurkenfluk ; dit heeft nuttigheid : want,
hoe gaarne men ook den mensch van zijne beterezijde moge befchou-
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fchouWen, men ziet en ondervindt van tijd tot tijd de ten*
fchelijke zedelijke ellende , en dieut zich te wapenen. Maar
wie houdt de lezing van zoo ve/e ftalen, hier opeengehoopt,
m69 bladzijden ;nit I wie kon dezelve verzamelen! wie kan
zoo lang in het hatelijk gezelfchap van het uitvaagfel des
menschdoms duren I Dan, de gustibus non est disputandum,
en alzoo zal dit werkje ook wet zijne lezers vinden. De gevallen zijn meer of minder bekend, in een groot aantal, en
in het Voorberigt zijn er nog 4 van wisfelbedrog bijgevoegd.
En echter is deze verzatheling nog voor vermeerdering vatbaar,,
zoo ten aanzien van den vroegeren als van den tegenwoordigen
tijd: — en ook wat de toekomst betreft? Moet de Wetgever
alle zoodanige aanflagen en uitvlugten vats iederen fchranderen booswicht verhoeden, dan mogen wij leder jaar een nieuw
Wetboek , een aantal bijvoeg(els en uitbreidingen voor het
minst, te gemoet zien. — En dit troost ons dan daarover,
dat, zoo al niet dit boekje, onze =melding van 't zelve
voor 't minst, nu voor Holland een weinig te last komt.

.De Oorlag om twee Letters, of

en ilmgerdam ; Boertig Heldendicht, door A.
BARBAZ. Voorgelezen in de Maarfchappi Felix Meritis , te Amfiel- of ilmfterdans, den 9den
van Slachtmaand 18o8. Te
of ilmlierdam , bij w.
Brave. 1808. In gr. 8vo. i6 .13I.

tl laten het oordeel over de waarde van dit dichtffilk
gaarne over aan de nakomdlingfchap , zoo als de Heer
EARBAZ verkiest dat men lezen zal : want grootelijks te prijzen , verbiedt ons de opregtheid , en om te voldoen aan
's Dichters dringend verzoek aan Recenfertten, waarop hij dan
bitter gebeten fchijnt,

zweert bij kris en kras,
Dat dit gedicht niet deugt ,
en wat daar meer volgt , houden wij, om de waarheld
zeggen, pen , papier en inkt yes! te goea.

.

ALGEME ENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Gerchiedenis van d: Christelijke Kerk in de iichttiende
Eeuw ; door A. YPEY , Doclor en Hoogleeraar in de
Godgeleera'heid enz. te Harderwijk. JXde Deel. Te
Utrecht, bij G. T. van Paddenburg en Zoon. In
gr. 8vo. 486 B1.
In dit Deel vinden wij in een kort betleic bijeengebragt
de belangrijke gefchiedenis van de Opkomst, Gevoelens en Gorlsdienflige Gebruiken der Protestantfche DisCenters. Vreezende dat er onder zijne Lezers gevonden
mogten warden , die aan de Unitarisfen en Doopsgezinden
den naam van Protestanten betwisten , verdedigt de
Schrijver,, in eene korte Inleiding, dezen titel, then hij,
te regt, beweert hun toe te komen.
Met een historisch verflag van het Genootfchap der
Unitarisfen wordt dit Deel geopend ; MICHAEL SERVE ■
DE , of SERVETUS als Richter van hetzelve opgegeven;
deszelfs eerfte ontdekkifig ten fare 1546 in Venetie vermeld , en voorts berigt , hoe het , daar niteengedrey en zijnde , zich in Polen vestigde onder bet beftuur
van FAUSTUS SOCINUS, naar wiens naam de Unitarisfen
vervolgens Socinianen 't meest zijn genoemd geworden.
Zoo wel van hunne hoofdftellingen als lotgevallen vernemen wij vervolgens het hoofdzakelijke. De verbanning
nit Poles: ; de vrijheid van Gocisdienstoefening in Zeven•
Bergen, Silelien en Pruis fen ; bet itichten van Gemeen.
ten in die gewesten, en de vertirooijing der Socinianen
in andere landen, waar zij eerst tlechts door de vingeren
gezien werden , dach naderhand ook meer voet kregen,
wordt verhaald, met vermelding van de heroemdfte mannen , die zich aan den eenen kant voorvechters , en
aan de andere zijde tegenftanders der Sociniaanfche gevoelens betoonden. In Groot-Brittannie vonden de nitgeweken Poolfche Broeders in den beginne Been berer
onthaal. Tot aan het einde der Zeventiencte Eettw werden
Hh
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den ftrenge wetten tegen hen met kraclit gehandhaafd.
Eenige tier ftoutmoedigften waagden het zich te bevelen in de bercherming van den Afgezant des Turkfchen
Keizers aan het Hof van KAREL DEN zich beroepende op de overeenkomst huimer leer, ten aanzien der
Enfield GODS, met die van mAnotnED welk adres, in
1682 ingeleverd , eenigermate aan hun doel beantwoordde, gelijk bij onzen Schrijver nailer te zien Schoon
de Regtsplegingen en befchuldigingen tegen de Unitarisfen geheel ophielden, gelukte het hun echter niet, fpoedig een afzonderlijk Genootfchap op te rigten. De onderteekening der 39 Artikelen hind dit tegen. WHISToN
moest, wegens de verdediging der Sociniaanfche gevoelens, zijn' post nederleggen. EMLYN, de laatfte , die in
Groot-Brittannie als Unitaris geftratt is geworden , heeft ,
na de flaking uit zijne tweejarige gevangenis, te Londe,"
tene Gemeente opgerigt I die echter fpoedig verliep, 't
welk eindelifk in 1773 aan LINDSEY beter gelukte, neIvens welken zich openlijk als Sociniaan verkaarde des2elfs Vriend , de beroemde JOSEPH PRIESTLEY , van
wrens werk, de Gefehiedenis van de verbasteringen des Christendoms , gelijk mede van 's mans lotgevallen , verflag
gegeven wordt. Na voorts vermeld te hebben , hoe
VvILLIAm CHEIsTIE in Schotland was , geen zich
LINDSEY en PRIESTLEY in Engeland betoond hadden, befluit de Schrijver dit gedeelte met eerie beknopte letterkundige gefchiedenis der Unitarisfen, die zich
in Groot - Brittannie vermaard gemaakt hebben , en
gaat daarop over tot het berigt nopens den ftaat der
Unitarisfen in ons Vaderland. Het onthaal was bier,
even als elders, ongunftig, van wege de harde plakka.
ten tegen de Socinianen en derzelver fchriften. In weerwil echter hiervan werden hunne gevoelens verbreid,
en vonden zij daartoe gelegenheid in den fchoot der
Disfenters. Ook werd bier gedrukt , in het midden
der Zeventiende Eeuw,, het vermaarde werk, ten titet
hebbende : Bibliotheca Fratrum Polonorum , pos. Unitaties vacant. K. SANDIuS , J. PELEINGER en S. CRELL
waren de vermaareiften hier te laude onder de Unitarisfen ,
gelijk door. den Schrijver in de bijzonderheden nopens ie.
der getoond wordt. Hierop volgt een berigt van eenige
andere Unitarisfen in ons Vaderland, 't welk vervangen
wordt door een verflag van de voornaatrifte fchriften der
141nitarisfee. Behalve die van a. CEELL, zijn meest
in
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in aanzien de Dogmatifche en Exegetifche werken, vervat in de evengemelde Bibliotheca Fratrum Polonorum
waarfchijnlijk uitgegeven door F. CUPERUS Remonltrantsch Predikant te Rotterdam. Volgens LAVATER,
„ heat de Orthodoxie het Socianisme voortgehragt; en
vindt men in het orthodoxe leerftelfel ongenietbare hardigheden, terwiji men in de leerftellingen en verklaringen van SOCYN vele onvergelijkelijke ophelderingen aan'
treft." 't Ge.'en LAVATER van de Orthodoxie zegt, neemt
YPEY niec voor zijde rekening ; mar 't geen die man
van der Socinianen Schriftverklaringenoordeelt, „ is bij
55 alien , (zegt v prev) die ooit met onpartijdige waarD7 heidsliefde !twine hiertoe betrekkelijke werken door,' bladerd hebben, onvvederfprekelijk.
Aileen dan,
• wanneer het hunne bijzondere hypothefen , wet,' ken zij als Unitarisfen vasthouden , betreft , fcheu
„ men het hun ," naar het oordeel van den Heer YPEY
die wat vroeger verklaard had (bl. e.5) „ dat het den
• Unitarisfen aan fchijnredenen niet ontbreekt , waar99 mede zij hunne droggevoelens weten te beglimpen ,
„ en ongeoefenden ligtelijk aan hunne zijde over te ha, len." — Had een Gefchiedfchrijver, de gevoelens
der Unitarisfen toegedaan , dit zelfde gefchreven nopens de orthodoxie der voormaals heerfchende Kerke,
men zott gedacht hebben , dat er iet menfehelijks ware
under geloopen, en den man raden , zich als Gefchiedfchrijver van foortgelijke taxatoire heoordeelingen te
wachten. Als wij zulke ftaaltjes bij den Heer YPEY
ontmoeten, kunnen wij niet nalaten daarin het onwelltandige op te merken. Aan den anderen kant moeten
wij erkennen, veel goeds van de Disfenters naar waarheld geboekt te vinden; gelijk wij dan ook met genoe,
gen , ten befluite van de historie der Unitarisfen, gelezen hebben bet verhaalde ten aanzien van hunnen openbaren Godsdienst. „ Wie onzer (zeggen wij met
51 den Schrijver) dit verflag lezende , moet zich nice
95 bedroeven over de ijverloosheid der Christenen, in do
55 meeste Protestantfche Genootfchappen , die alzoo ,
,, in ware Godsdienftigheid , door hunne ergfte vijan5) den, hoedanigen de Socinianen in hun oordeel zijn,
tot hunne befchaming verre overtroffen worden ? Hun
55 omgang en wandel wordt gezegd zonder opfpraak te
) zijn, hunne levenswijze deftig en eerbaar. Trout, ' wens de denkbeelden aan eene , in den eigenlijkeu
Hh2
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zin , firafrende Regtvaardigheid van God zijn, ges•
5! lijk een bevoegd Regter ergens zegt , hij hun zeer
„ levendig." Hiermede eindigt de Hoogleeraar de Gefchiedenis der Unitarisfen , en gaat over tot die der
Doopsgezinden.
Dit verf/ag is , naar den aard der zake , uitvoeriger
dan het vorige. Wij zullen trachten hiervan een kort
begrip mede te deelen , met aanwijzing van 't een en ander, 't welk ons minder naauwkeurig, onder het door.
lezen , is voorgekomen„
Bekend is het , hoe ten onregte de Doopsgezinden
imenigmaal verward zijn geworden met de dweepzieke
en muitzuchtige Wederdoopers. De Schrijver maakt
er opzettelijk zijn werk van, om dit verkeerde breedvoerig aan te toonen. De Wederdoopers, die zich reeds
in Saxen in 't begin der Zestiende Eeuw lieten zien,
en wier dwaasheid en fnoodheid federt ten toppunte
klom in onderfcheiden landen, „ waren menfchen (dus
YPEY, bl. 83) deels uit muitzucht , deels
55 fchrijft
„ uit dweeperij te gader gekomen , uittnakende de hef„ fe van de anders zoo achtenswaardige gemeenfchap
dier Protestanten , welke, fangs onderfcheidene
„ gen, in verfchillende aanhangen, het Pausdom verlaten
hadden.” — Het was dus een opraapfel uit allerhande,
95
Coen beftaande , Protestantfche Christenen ; „ onder hen
waren , even als onder de beeldbettormers na het
15
midden der Zestiende Eeuw, zoo wel Lutherfchen en
55
,, ICalYyniWn , als Doopsgezinden." — Naar het oordeel van YPEY, heeft ciernalve scHuN , in zijne Hist.
Mennon. , met volkomen regt , ter verdediging zijner
Gezindte , mogen fchrijven : Mennonitce cunt Monaste.
rienfibus feditiofis non maioren; , ne dicant minorem, haLent communionetn, quam Lutherani, vel hill Protestantes.
Zeker Schrijver heeft van de Doopsgezinden getuigd:
Hunne kindsheid was afichnwelijk , hunne jeugd in55
„ tegendeel zeer achtenswaardig."' Hierop merkt YPEY
ran, dat hii dit zeggen alleen wit later gelden , in zoo
verre onder de vroege Doopsgezinden zich die bende vermengde, welke in de Getchiedenis als Wederdoopers, en
met de zwartfte kole, naar verdienfte, geteekend that.
,, 't Is ons toch (dus gaat YPEY voort) genoeg ge,) bleken , dat de Doopsgezinden niet van de Weder•
doopers zijn uitgegaan, maar dat de Wederdoopers,
,, ten dais, van de Doopsgezinden zijn uitgegaan, ten.
„ dee„
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55 deele zich met lam" (te weten , gelijk haven vet-meld was, uit de heffe der andere Protestanten) „ ver.
„ mengd hebben ; en dat de Doopsgezinden nader„ hand, vooral onder bet beftuur van DIENNO SIMONS ,
„ bun Genootfchap van die onwaardige lieden weder
„ gezuiverd hebben ,” (zie bl. 92, 93.) Voorts kunnen
nen wij nog aanvoeren, bij dit algemeene, „ dat oak"
(volgens fchrijven van YPEY 't welk door hem met
tie getuigenisfen van ERASMUS en RIDDERUS bevestigd
wordt , bi. 83) „ de oproerige Wederdoopers, bier t:
„ lande geheel geene gemeenfchap gehad hebben met de
„ Doopsgezinden , maar • altoos van buiten ingekomen
• zijn." Eindelijk verdient nog opmerking, waarvait
YPEY opzettelijk gewaagt (bl. 84) „ dat MUNTZER zelf,
99 de eerfte oproerwekker in Saxen, zoo men meent,
95 een Lutheraan, ten minfte geen Doopsgezinde, was;
„ dat ROTHMANN een der grootfte roervinken der dolle
onderneminge te .111unfler,, een Lutheraan, gelijk JAM
van Leyden, mede een Lutheraan was.
BEUKELSEN,
*$
,' Waren nu de hoofden (dus gaat YPEY voort) der oproerbenden geene Doopsgezinden, wat ftaat ons dart
• hieruit te befluiten , nopens zeer velen van het gros
,' dezes Volks ? Nog eens , wij kunnen hen in her,' komst en aard niet beter vergelijken ,dan met de Beadbeflormers , na het midden der Zestiende Eeuwe ,"—
die, gelijk reeds gezegd was, ook uit allerlei gezindten
herkornftig waren.
Hieruit blijkt dos zonneklaar, dat de Hoogl. YPEY de
Doopsgezinden wel degelijk van de Wederdoopers wit
onderfcheiden hebben. Ook merkt hij nog aan, dat de2e naant alleen op die mnitelingen , die zich lieten herdoopen , past , en niet op de eerften , die alleen den bejaarden doop voor fchriftmatig houden (zie bl. 83 eu.
84.) Dit nu zoo ziinde, heeft het ons bevreemd, dat
de Schrijver deze volgende woorden heeft kunnen ter
nederftellen: „ Zulke affchuwelijke, God en menfchen
trotferende, dweepers en muiters waren de Feder, bij welken MENNO SIMONS zich voegde"
• oopers
d
(bi. 78.) Dit paradoxe tracht de Schrijver weder goed
te maken door eene nadere opheldering der gefchiedenis.
Doch de manier , waarop zuiks gefchiedt , is , onzes
achtens , niet overeenkomftig met eene gefchiedkundige
eenvoudigheid , die tot de vereischte duidelijkheidverWij althans hebben eenige bladzijden
eischt worth,
rnosA
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inoeten lezen en herlezen, om de regte meening te vat,
ten , en de opheldering der bovengenoemde wonderfpreuk klaar te begrijpen. — Daarenboven fchrijft de
Hoogleeraar (bl. 88.) , Bij dit beter deel der Doops,
gezinden" (het flecht[te 'deel had , even als de heffe der
Lutheranen , Kalvynisten enz., met de Wederdoopers geheuld) „ voegde zich in 1536 MENNO SIMONS. Hoe
kan nu te gelijk beweerd worden , dat zich AIENNO
/■IONS bij de affchuwelijke Wederdoopers voegde ? „Hij
19 ftemde volkomen met hun in , (gelijk bl. 88 gezegd
„ wordt) in het ituk van den bejaarden doop ?" Dit
is , naauwkeurig gefproken , niet juist , volgens des
Schrijvers eigene aanmerking, boven vermeld, ten aanzien van den card des doops , door de Muitelingen ingevoerd.
„ MENNO viel hun toe, in hunne dragelii„ ke , en voor de burgerlijke maatfchappij onfchad(111ke gcvoelens,” zoo als wij vervolgens lezen. Doch
welke waren dan de onfcharielifke gevoelens dier dweepers?— l3eter this dit y olk tiler geheel niet in 't fpel gebragt, en alleen gezegd, dat MENNO het, ten aanzien
van den Doop en andere ftukken , 661s was met de
vroegere Doopsgezinden, die YPL AZ en zeer te regt , re/tent berkomitig van de verdreven Waldenzen,
enz. , welke zich in Daitschkind, in ons Vaderiand
en elders tot dfit LUTHER begon te hervormen , zeer
ftil gehouden hadden , mar van toen of zich van grootere vilheid in het oefenen van hunnen Godsdicnst bedienclen , (bl. 73 en 87.) Wegens het mill naauwkeu,
rige van 't bovengemelde zou een onnadenkend Lezer
in de war /mitten geraken ,'t welk ons, zoo wel om den
roem des lofwaardigenGefcbiedfchrijvers als om de eer
des te regt geachten Genootfchaps der Doopsgezinden,
'
zoude bedroeven.
Op het verhaal van 't geen MENNO SIMONS heeft tot
Rand gebragt; van de Gemeenten, federtzijne prediking
gefficht;van de verdeeldheden order zijnenavolgers, eerst,
gelijk te Embrien en elders, wegens verfchillende gevoelens
nop ens den ban, 't welk hun onderfcheidene, en daaronder
onk fchimpnamen bezorgde , daarna , ten jare 1662, wegens
%.,erfehil in leere, geen te Amfierdarn de Lammisten en
Zonifisten deed oraftaan ; en van de toenemende befchaink onder de Doopsgezinden , waardoor , v66r het
einde der Zeventiende Eeuwe , verfcheiden geleerde man,pep, dic met lof door yuy vermeld worden, order hen
op,
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optraden ; gaat de Schrijver over ter behandeling der
Gafchiedenis van de Doopsgezinden in de &laden&
Eeuw. Op het vaste land hebben zij zich allerwegen
raitgebreid , en, volgens getuigenis des Schrijvers, zich
overal door bun voorbeeldig zedelijk karakter aange.
prezen. Tot bijzonderheden tredende, krijgen wij eerst
berigt van de zoogenaamde fijne Doopsgezinden of oude
namingers , die wederom onderfcheiden worden in Grofingers , Danszigers en Allerfljnfien, tot welke laatften
de oude Vriezen, de Yan Yaeobs-gezinden, de Zwitferfthe Doopsgezinden , en de Ukewallisten behooren , van
welke alien hier merkwaardige bijzonderheden geboekt
zijn, die van het zonderlinge en grillige, zoo in hunne
gevoelens ais uitwendige gebruiken, getuigen, waardoor
zij ellendig onderling verdeeld zijn gebleven , tot dat zij,
itaande de Achttiende Eeuw, verdraagzamer zijn geworden jegens elkanderen en andere gezindten.
De zoogenaamde grove Doopsgezinden , in Waterlan•
piers, Vriezen en Vlamingers verdeeld, waren het datrin
.ens, dat zij de oude leerffellingen der Doopsgezinden
ten deele niet ornhelsden , ten deele meer naar de nitfpraken der Rede wijzigden. Onder dezen ontftond de
fcheuring tusfchen de aanhangers van GALENUS ABRA.
NAMS DE HAA.N en SAMUEL APOSTOOL welke in noi
te ifinlierdain openlijk tot wederzijdsch genvegen geheeld is.
't Geen de Kerkgebouwen of Fermaningen, de zoogenaamde ongeftudeerde of Liefdepredikers , en de geletterde Predikanten , de Godsdienitige gebruiken in de
gewone en meet plegtige Godsdienffige bijeenkomffen ,
zoo bij de fijne als grove Doopsgezinden betreft , is zeer
iezenswaardig. Enkelde misffellingen heeft de Schrijver
zelf in een nafchrift verbeterd ; waarbij nog kan gevoegd
worden, dat er Gemeenten bij de grove Doopsgezinden
zijn, waar perfonen , die in hunne kindsheid gedoopt zijn
en niet den bejaarden doop begeeren te ondergaan, echter
als leden worden aangenomen. Hiervan zijn althans
zoo men ons onderrigt heeft, voorbeelden te Leeuwarden aanwezig; zoo dat het geftelde van den Schrijver op
bl. 126 te dien opzigte te algemeen is. Ook had nog
kunnen berigt worden, dat onder de grove Doopsgezinden het gebruik is, bij de viering des H. Avondmaals,
eenen, iegelijk, van welk eene gezindte hij zijn wage,
op eigene beproeving te noodigen om mode deel to nemett
am Ile Tafel des lieeren.
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De Role Doopsgezinden hielden zich doorgaans aan
opgeftelde belijdenisfen; de grove verwerpen deze menIchelijke banden , zich alleen houdende aan de H. S.
Overigens is hunne denkwiize niet eenftemmig , en zij,
die alleen de H. S. tot rigtfnoer kiezen , zijn onderling
verdraagzaam zonder onverfchillig te wezen. Verre
de meesten houden den Eed ongeoorloofd, zoo ook het
Oorlogvoeren , ofiChoon zij tusfchen dezen gruwel der
verwoesttrze en noodweer onderfcheid maken. Tot
het Overlzeidsambt lieten zich, vooral federt 1795, velen
verkiezen ; zeer enkeiden leenden zich tot het helper
uitvoeren van halsregt. Dus ziet men, dat er verfcheidenheid van gevoelens onder hen plaats grijpt, 't welk
ook niet anclers ziin kan bij Christenen, die Godsdiensten Gewetens-vriiheid op den hoogften prijs lIellen , en
niemand der broederen betwisten , 't geen zij zelven
y our zich als bet dierbaarst kleiilood boogfchatten.
Bevreemdend Itornt bet den Schriiver voor, dat er tusfchen de grove Doopsgezinden en Remonftranten flechts
wine vereeniging heeft plaats gevonden in de Achttiende Eeuw, te weten te Dokkurn in Vriesland. Het onderfcheidend kenmerk des Genootichaps , de Doop der
I3ejaarden , flaat hiertoe bet incest in den weg. Vergeefs werd ook meermalen eene vereeniging onder de
Doopsgezinden zelven beproefd , 't welk ook niet gelukken zal, zoo lang er onder fommigen nog Gefoofsbelijdenisfen gezag hebben. Daar deze bare kracht verliezen , vereenigen de Gemeenten van tijd tot tijd underling , naar mate de wederzijdfche behoeften zulks
wenfchelijk maken.
In het berigt nopens de verfchillen met de Doopsgezinden en de Hervormden bier te lande, door welker Leer=en dezen en genen der Doopsgezinde Predikanten van
Sociuianerij befchuldigd, en dien ten gevolge door politick gezag in hunnen dienst gefchorst werden , vinden
wij breedvoerig vermeld het gebeurde met den Eerw.
j. STINSTRA , in leven Predikant te Harlingen. Hetgeen
met de Leeraren in de Knipe en op 't Heerenveen is voorgevallen , en 't welk door )(PEI" , omftandig verhaald
wordt , voorbijgaande, kunnen wij niet nalaten voor een
oogcnblik de aanclacht te vestigen op het vermeldde ten
aanzien der pogingen van de Doopsgezinden, „ die, als
„ Afgevaardigden van een aanmerkelijk getal Gemeenten
„ in Vriesland , ter vergadering van den vollen Staats•
„ raad, op den gewonen Landdag, in het begin des jaars
,, 17401
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met
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fmeekfchrift
en
eene
ter
nadere
,, 1740,
59 ontwikkeling dienende Dedu5tie, of uitvoeriger betoog,
If waarin zij verzochten, dat hunne Leeraars in vervolg
,) van tijd overeenkonif'dg den algemeenen frelregel der
Protestantfche Kerk, van alle onderzoek nopens hun
geloof , en van alle ondervraging naar menfchelijke
1)
artikelen , het zij voor wereldlijke of kerkelijke
nanken , mogten ontheven worden , enz. Beide deze
flukken waren vervaardigd door de meesterlijke hand
51
van den geleerden STINSTRA. — Over 't geheel genomen was ," naar 't oordeel van YPEY, „ bet verzoek
3,1
alierbillijkst ; zij drongen op niets anders aan , dan
5,
', 't geen op de grondilagen van den vrijen Nederland„ fchen Staat rustte." Maar zij vroegen te veel , naar
's Hoogleeraars gevoelen , met tevens op bet herflel der
Leeraren van de Knype en 't Heerenveen, die wegens Socinianerij befchuldigd en afgezet waren, h.an te dringen.
Bet was onmenschkundig , zegt YPEY. Dit kan zijn,
de bekrompen denkwijze der Regters in aanmerking genomen zijnde, gelijk ook bet gevolg uitwees : maar 't
geen hij er bijvoegt: iniqua petebant, ut aqua obtinerent,,
Itunnen wij niet overnemen , zoo fang onbewezen is, dat
die Leeraars naar regt zijn behandeld geworden.
Deze Dedu6tie had weder andere gefchriften ten ge•
volge, die weder ver&digingen van de zijne der Doopsgezinden voortbragten. Te regt wordt als zeer partijdig
en onnaauwkeurig gekenmcrkt , 't geen de Groninger
Hoogleeraar DANIEL GERDES destijds in de wereld zond,
en 't welk aanieiding gaf tot de vervaardiging der vijf
Predikatien , door STINSTRA over de Natuur enz. van
Christi's Koningrijk. „ Hierin handelde STINSTRA
Haar 't oordeel van YPEY „ onverflandig, daar het uit„ geven tot niet anders kon ftrekken , dan tot zijne ei„ gene en zijner Geloofsgenooten algerneene fchade"
(W. 152). Waarom niet tevens tot uitbreiding van het
Rijk der Waarheid? Met itilzitten , om fchade en vervolging te ontgaan, zoude geen tlervormer geflaagd zijn
in de bereiking van heilzame oogmerken. Hetgene
men niet in itaat was door bewijsredenen te we6rleggen ,
wilde Men met gezag fluiten. „ De Gedeputeerde Sta„ ten (zegt YPEY juist niet zeer malsch) namen ook in
„ overweging, op welk eene wijze zij het best den bal3, flurigen euvelmoed van dezen bun hoog gezag aan„ grijnzenden , voorvechter der Socinianen in den teu„ gel
Hh5
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gel zouden kunnen brengen." „ Van wege de
Staten werd eene aanfchrijving gedaan aan alle de
Theologifche Faculteiten der vijf Vaderlandfche Akademien, en aan de zes Klasfen der Hervormde Kerk
91
in Friesland , om derzelver oordeel over het werkje
„ van STINSTRA fehriftelijk mede te deelen, of hetzelve
indedaad befmet ware met de fehadelijke, zielverder41
„ vende en godslasterlijke gevoelens van F. SOCINUS , of
waarvoor het te houden ware?" (bl. 154.) Allen we.
91
ren van gevoelen: STINSTRA was een Sociniaan. Aileen de
beroemde Hoogieeraar H. VENEMA verfchilde van ellen, en
fprak hem vrij. YPEY is cordaat genoeg, het advies van
VENEMA boven alle andere adviefen in bondigheid te
len , en de veroordecling van STINSTRA aan partijdigheid toe te fchrijven (W. i6o); fchoon hij de verdraagzeambeid , door STINSTRA aangeprezen , toen minder
oorbaar achtte , en liever zou gezien hebben, dat hij de
ontruste gemoederen der Doopsgezinden tot bedaardheid
vermaand had. VENEMA werd , gelijk niet onnatuurlijk was, ook al van geheime Socinianerij verdacht; en
opmerkelijk is, 't Been YPEY in eene aanteekening, op
b1. 156, ter neder heeft gelteld: dat ,namelijk inland van
de leden der Staatsvergadering , bij bet verzamelen der
onderfcheidene adviefen , zou gezegd hebben: dat van
VENEMA riekt toch wat naar den mutzerd; maar dat WILLEM DE VERDE daarop terftond antwoordde : 't is eckter het verfiandigfie van alien. Welk antwoord , zegt
YPEY, den Vorst eer aandeed.
Te vergeefs werd door STINSTRA eene Remonitrantie, en door de Doopsgezinden nog twee Verzoekfchriften om herflel in zijnen dienst ingeleverd. „ Wegens
„ de ontoegeeflijkheid der Doopsgezinden zegt YPEY —
„ waren de Staten van Friesland wet genoodzaakt hunne
97 Bens genomen maatregelen vol te houden. Hadde toch
Bens de verdraagzaamheid der Doopsgezinden ingang
„ gekregen, buiten twijfel zou dezelve niet gemakkelijk
te betturen zijn geweest, maar de magt der Regering
„ boven de hand zijn geitegen. lit voor te komen,
„ door bear ten minfte voor als nog krachtiger tegen„ fiend te bieden, fcheen dus het best te zijn. Re5e
„ monuit SENECA (voegt YPEY er bij in de noot): Faci„ lius est excludere perniciofa, quam regere, et non admit„ tern, quam admisfa moderari: nam cum fe in posfesfione
pofiserunt , potextiora redore fun:, nec recidi fe minuique
„,

pa.
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„ patiuntur" (bl. 162). Dit te lezen , fneet ons.
Hoe kan het uit de pen loopen van een' Schrijver, die
zelf aan vooroordeel en partijzucht de afzetting van STD('
STRA toefehrilft , en immers wel weer, dat dit alleett
toepasfing zou kunnen vinden op menfclen , die onregt
wilden , of zich muitzuchtig betoonden ? Dit dan toe te
pasfen op hun , die door nimmer wedrlegde bewijsgronden de regten des gewetens kloekmoedig verdedigen ! !
, Langzamerhand werd de rust herfteld. STINSTRA,
22 door het woelen tegen de hooge Kegering des Lands
22 zich de grootfte onaangenaamheden op den hals ge.
haald hebbende, was nu door ondervinding wijs ge.
2) worden , en hield zich voortaan Vijftien jaren
/2 bleef hij atnbteloos te Harlingen wonen, zich geheel
22 aan de letteroefervingen wijdende , waarvan de vruch2) ten, door hem van tijd tot tijd in licht gegeven,
2) hem eer aandoen. Eerst in 1757 werd hij , na be.
22 toond leedwezen, tot den predikdienst weder toege.
„ laten , en aan zijne hem hoogachtende Gemeente we.
2 , dergegeven." (bl. 1640
Aldus neemt YPEY affcheid van den Eerw. STINSTRA,
wiens gedachtenis bij de voorftanders van grondige geleerclheid , gezonde fchriftverldaring , en raifonnabele
denkwijze, sneer in regtmatige achting zal blijven , indien zij 's mans gedrag onpartijdig beoordeelen, en zijne
fchriften met liefde tot de waarheid lezen, dan wanner
zij alleen afgaan op 't Been wij te zijnen opzigte door
den Hoogl. YPEY geboekt vinden.
Hierop volgen berigten nopens eenige andere verfchilkn van minder belang — van de voornaamfte Godgeleerden onder de Doopsgezinden — van hunne Systematifche
Godgeleerdheid, Zedeleer, Uitlegkunde, Preektrant, Katechetisch Onderwijs en kweekfchool voor aanJlaande Godsdienstleeraren; welk , zoo veel wij onderrigt zijn, eenige
kleine onnaauwkeurigheden uitgezonderd , naar waarheid geboekt, tot lof ftrekt van de Doopsgezinden.
Ongunftig , doch onverdiend , in ons oog , zijn de
fcherpe trekken , waarmcde (bl. 175) het Elitkgkundig
Woordenboek van den Hoogkeraar IIESSELINK wordt atgefchetst. , In dat werk — dus lezen wij — hoe
„, zeer het de baarblijkelijkfte kenmerken draagt van
„ 's mans bekwaamheden in het uitleggen der H. S.,
„ ziet men, hoe zeer toch ook in den tegenwoordigen
tijd vele Doopsgezinden afgedwaald min van het
fpoor
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„ fpoor hunner Vi(kren" — (WonderElk., dat YPEY,
die immers wel weer, dat het meerendeel der Doopsgczinden niet gewoon is te zien op het voorbeeld hunner
jeilbare Voorvaderen, maar alleen op dat van hunnen ednigen Muster .7ezus Christus , tot een punt van bezwaar
itan maker, dat zij van hunne Vaderen verfchillen! Zij
zich immers niet naar MENNO, GALFNUS ABRAHAMS
of anderen genoemd hebben) „ en met de zoogenaamde Neologen in Duitschland, ;vier poging het is,
de allerbelangrijkfte leeritukken der ChristelijkeGods.91
„ dienstieer te doen doorgaan voor menichelijke bij„ voegfelen van, door vc'oroordeel verblinde, Theolo„ ganten , 6enen weg zoeken Tangs te treden.” —
(Waarom die hatelijke Neologen bier ter bane gebragt,
waarvoor men nu algemeen nog zoo bang is , als
men voormaais was voor de leelijke Socinianen?)
„ 't Is toch allerduidelijkst te ontdekken, dat deze
„ anders uitmuntende Schriftuirlegger zijn best heeft
„ trachten te doen , om de gewcne bewijsplaatfen des
„ N. T. waaruit de kenmerkeliikfte leeritukken van
„ ooze Protestantft Geloofsbelijdenisfen ontleend
worden , zoo te verklaren , dat er fomtijds naanwe17
„ iijks eentge fchaduw derzelven overblijft." Mag
ietnand een uitmuntend Sehriftverkiaarder heeten , die
zijn best doer, de Leerftukken, waarin do Protestanten
cenitemmig denken, aldus weg te moffelen ? De Meer
YrY beroept zich op het flukske , in 179, uitgekomen :
ale nieuwe Thrvortning onder de Doopsgezinden, en maakt
oott gewag van HESSELINK ' S Brief aan de Lezers van zijn
J'Voordenboek — maar als hij dan Bens den geest, die in
beiden doorftraalt , had vergeleken en met onpartijdigheid
beoordeeld , waarlijk hij zou met verontwaardiging her
eerstgenoemde hebben moeten verachten, en de edel en
zachcmoedigheid , die in den aangeduiden Brief heerscht
order de karaktertrekken van dezen uitmuntenden
verklaartkr geroemd hebben. Gelijk HESSELINK in dien
Brief , alstnede in de Voorredenen voor de eerfie en
tweede Uitgave des -Woordenboeks , er verre of is , zich
als onfdlbaar op te geven , en zich gereed toont, om
de dwalingen, zoo ze hem behoorlijk betoogd worden ,
te verbeteren, zoo blijkt immers overal nit zijne fchrif.
ten , dat helderheid van oordeel en andere bekwaamhe.
den zich Deeds bij hem met houiche befcheidenheid ver=igen, Wat is het dan onheusch,zonder de gegrondheid
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held der berisping in eenige bijzonderheden te ontwik.
kelen , 's mans gevestigde achting, zoo mogelijk, een
knak te geven , door hem in de rij der Algemmt gefchuwde Neologen te rangfchikken , en als van kvVad6
trouw te befchuldigen ! Dit ffrookt even weinig met de
liefde des naasten , als het op goeden grond Iteunt , dezen
treurtoon aan te heffen : „ Hoe beklagelijk is het dus, dat,
/) hetgeen zoo velen onderzoekeren der Evangelifcile
„ waarheid bejegend is, oak als een wezenlijk gebrek
„ dezes voortreffelijken mans uitlegkundige fchriften
„ gevonden worth — dat hij, nametijk, om het ware
„ tniddelpunt zoo awed heentreedt, zonder het ge.
to- treffen.
Ware er dit gebrek niet in , dan
97
„ zoude bet buiten alien kijf het uitftekendffe Exege.
„ tisch Werk zijn , 't welk in ons Vaderland ooit het
Licht.hceft gezien"—!! De -16ogl. YPE 'Y moest begrepen
99
hebben , dat HtSSELINK geen Dogmatisch,maarExegetisch
Woordenboek gefchreven beeft, en had bovendien beter
gedaan , zich, in Gene Historic, van zulke , zoo oppervlakkige als liefdeiooze, critiques te onthouden.
Het historisch verflag van de Doopsgezinden wordt
befloten met een , in 17010. opzigten , belangrijk berigt
van de Baptistcn Engeland en Noord-ihnerika. Zoo
min wij hiervan ftukswijze op gave kunnen doen , var.
biedt ook ons tegenwoordig bettek, dit te ondernetneft
ten aanzien der gefebiedkund!ge berigten van het Kerkgenootfchap der Remongrantschhervormden, der Rhijnrburgers , der Kwakers, der Boheemfche en der Evangelifche
Broederen. Wij hebben dezen met veel genoegen gelezen — en fchoon het gebleken is, dat wij den arbeid des
Hoogleeraars tot ons Iced wezen niet van onnaanwkeurigheid en eenzijdigheid mogten vriikennen , zoo willen wij
echter geenszins ontveinzen te gelonven , dat IPEY , over
't geheel, vrij wet het onpartijdige met het belangrijke vereenigt. Is hij dan bier en daar te icherp in uitdrukkingen ,
wij vinden hem doorgaans, tot onze blijdfchap, bezield
met eene loffelijke zucht , am de ,nmegere misvattingen ,
door vooroordeel en feaeg,eest onttlaan , te verhelpen ,
en ook aan Disfehters , daar vereischt wordt, regt te
laten wedervaren.
Dit flee] is mede te bekamen als het Herne Deel der
Gefchiedenis van (1, hijzondere Kerkvnootichappen en Gods•
dienstfekten der -Protestant/647e Disfenters in de XV1Hde
Eottw.
He,
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W. E. DE PERPONCHER, SEVEN VAN JEWS.
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Het Leven van JEZUS en zijne Leer. Door %I% E. DE PER•
PONCHER. Te Utrecht, bij J. van Schoonhoven. 1108.
Voor Rekening van den Autheur. In gr. Svo. XVI en
375 B?.
e onvermoeide hand van den Heere DE PERPONCHER
levert, met dit gefchrift, een nieuw bijvoegfel tot
zijne overige tot hiertoe uitgegevene werken , ter bevordering van 't regt en nuttig gebruik der Heilige Schrift.
Het is geene nieuwe vertaling der vier Evangelien
veel minder eene tijdrekeukundige aaneenfchakeling en
beoordeeling der Evangelifche verhalen , maar een doorloopend verhaal van 't leven en de leer en leerwijze van
Jezus, getrokken uit de vier Evangelien en 't begin van
de Handelingen der Apostelen ; waarbij nog, aan 't flat,
in weinige bladzijden, uit de vroegere en latere gefchiedenisfen een kort verflag gevoegd is, over de uitbreiding
der Kerk, van de eeuw der Apostelen of tot op onze tij.
den.
't Verhaal zelf van de leer en 't leven van Jezus is
doormengd met korte aanmerkingen , die de kundige
Schrijver, alles met een wijsgeerig oog befchouwende ,
fhp grond van elders in andere fchriften breedvoerig
ontwikkelde denkbeelden over de lotgevallen van Jezus
en over zijne geheele leer- en handelwijze ,) heeft geoordeeld te kunnen dienen tot opheldering der Evangelifche
verhalen , en om het belangrijke derzelven te doen opmerken ; waarover de Voorrede verdient nagelezen te
worden.
Zij , die de vorige fchriften van den achtingwaardigen
bE PERPONCHER. over den Bijbel tot hiertoe verzameld
hebben, zullen zich weI gaarne ook dit bock aanfchaffen.
't Verdient onder dezelven geene geringe plaats , en
behoeft ook door hun , die anders aan de leiding der gedachten van BERGEN , in zijne Gedenkwaardigheden nit
het Leven van ,7ezus , of ook wel van HESS, in 't Leven van
;nexus, en dergelijken meer gewoon zijn, niet geheel ter
ailde gelegd te worden.
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Nederland, en in 't bijzonder het Protestantsch Christen.
dom, op nieuw opgewekt, om acht te pan op de teekenen van dezen tegenwoordigen :0 1 enz. enz. Ilde Stuk.
In 's Hage, bid de Erve J. Thierrij en C. Menfing.
1809. In gr. 8vo. 162 Bl.
en erinnert zich een voorgaand Stukje van foort.
gelijken titel , reeds in 180o, bij Brave , te Amfterdam , in 't licht gegeven, waarvan wij ook kort daarna verflag gedaan hebben (n').
De draad van het derde voorftel , alda-ar voorgedragen
en ontwikkeld , wordt hier opgevat; met de nafpenring
van het tweede getleelte van het zesde zegel , in de Opinb.
van Joannes , Hoofclit. VII. Waarwi de Schrijver v-oortgaat tot het daarop volgende zevende zegel , H. VIII: i.
en andere bijzonderheden , waarvan dan, op eenen beIlisfenden toon y de toepasfing gemaakt worth op 't geen
er van tijd tot tijd in Europa is voorgevallen en nog
dagelijks voorvalt , en verder te wachten that. 't Komt
hem inzonderheid aanmerkelijk voor,, dat, federt de nit.
gave van 't eerite Stukje, de vervulling van 't geen toen
nog, als in de duistere toekomst verborgen , door hem
voorfpeld was, aanvankelijk fchijnt zigtbaar te worden.
Hij had daar, bl. 72, 73, te kennen gegeven, dat er een
zevende hoofd van het Antichristisch Beest , met onder.
gang van het zesde hoofd, (dat der Duitfche Keizeren,)
en daarin de verlevendiging van de Roomfche heerfchappij te wachten was. Dit had hij uit de geheimzinnige
beelden van het Boek der 'Openbaring, reeds in 180o,
voorfpeld, toen die opgegane Zon , welke federt met
eenen bijna onbegrijpelijken voortgang is opgerezen, en
van welke bijna alle andere lichten van dit werelddeet
Karen glans ontleenen , nog geheei onzigtbaar was. 't
Zal dan nu te bezien ftaan , of alles , war door dit zevende hoofd van het Antichristisch Beest moet daargefteld
worden , waarlijk in 't vervolg zijne vervulling zal be.
-komen : waaromtrent de Schrijver voorzigtig genoeg is,
zich 'minder ftellig te verklaren.
Hoe ter nederdrukkend en ontmoedigend ondertusfchen
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fchen de uitzigten zijn mcn_t,en, die hij, in deze en andere Godfpraken, meent ontdekt te hebben , de hoop
op betere tijden, die toch eenmaal volgen zullen, heeft
hem merkelijk opgebeurd en onderfchraagd, en op (lien
grond tracht hij ook zijne medechristenen moed in 't
lijf te fpreken. Hij zelf heeft voor zich, bij de ontwikkeling van al het verhandelde, die zaligheid gefinnakt,
welke , voigens de belofte van Jezus ,in het onderznek van
de geheimen der toekomst gelegen is, en bliift die fmaken , bij 't vooruitzigt van (lien day van zaligheid, die,
met den aanvang van het duizendjarig Rijk, nit alle de
rampen van dezen en van den aannaderenden tijd Raat te
komen. \Vij misgunnen niemand dat zenoegen; maer
kunnen bet der groote menigte van zwekgeloovigen, die
bun oordeel omtrent de vervulling van zoo vele duistere
voorftellingen, in weerwil van 's mans allertlerkfte verzekeringen liever nog wat opfchorten wilten, niet ten
kwade duiden , flat zij er zoodanige gerustilelling en
vertroosting onder alles , wat men dageijks ziet gebeuren, niet in kunnen Virden,

Ada InRituti
Caefaeene Univerfiratis Vilnenfis,
A"T.IIS prim p s 1808.
Audore JOSEPH() FRANK,
Annus fecundus /8:29. Oat is: Ha , ?delinvn van het
Kliniesch linlituut der Keizerlijke thogerchole te Il/ilssa, enz. In 's Hage , bij Immerzeel en Comp. hs
gr. 8vo.
e bier aangekondigde Handelingen rnoeten nis een
nadruk befchouwd worden van die , welke oorfpronkelijk te Leipzig in her afgeloopen jaar zijn nitgegeven. Dadeiijk na clerzelver uitgave kwamen zii Rec.
in hander; gretig opende hij nio , Clam. de naein van
FRANK, den Vader zoo wel, ais den loon, in de gefchiedenis der geneeskundige omwenteling zulk een eclat
gemaakt heeft; gelijk leder,, bij Wien de zucht vonr geneeskundige leduur huisvest , bekerd is. — Luisterrijk is de zegepraal , welke de Geneeskunde van
vroegere dagen, op verflandige ondervinding gegrond,
behaalt, daar zij een' der iiverigile voorltanders van de
theorie van BROWN het , der eigenliefde zoo moeijelijk
of te dwingen, peccavi hoort nitfpreken. Deze verzekering ,
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ring, van in vele opzigten gedwaald te hebben, wordt
openlijk in de lnleiding dezer Handelingen gegeven ; en
al ware dus deze inleiding, zonder eenige verdere bij.
voeging , op zich zelve alleen uitgegeven, dan Z011 zij
echter eene hoogst belangrijke bijdrage tot de geneeskundige gerchiedenis , en een echten proeffteen van de
zoo vaak miskende verdienflen der eerfle beoefenaren
der Geneeskunde, opgeleverd hebben. De Man, van
wiens verkleefdheid aan het nieuw geworden Stelfel van
BROWN zijn, voor weinige jaren te I'Veenen uitgegeven
Werk, onder den titel : Ratio Inflituti Clinic' Ticinenfis, voor hetwelk de zoo fraaije Voorrede van zijnen
Vader gevonden wordt, de duidelijkfte fporen draagr,
erkent thans openhartig, dat hij in dien leeftijd , waarin
eene hevig werkende verbeeldingskracht de rede onder
haar gebied onderwerpt , eenigermate van den regten
weg afgedwaald is; dat hij,offchoon de leer van BROWN
vele nurtige voorfchriften bevat, (en wie zal dit niet erkennen ?) aan dezelve echter te veel toegefchreven, en
daarin bijzonder gedwaald hurt , alsof de geneeskundige wetenfchap binnen zekere ftelfelmatige grenzen ge.
houden en uitgeoefend kon worden; — hij keert met
geestdrift tot dien weg terug, welke door HIPPOCRATES
SYDENHAM BAGLIVIUS en anderen gebaand is , vol overtuiging de lezing, de herhaalde lezing hunner gefchriften alien aanbevelende , die zich op de echte Geneeskunde willen toeleggen. Gewigtige raad ! Leent toch aan
denzelven uwe aandacht , te onheradene voorvechters
voor eene theorie, waarvan God weet hoe velen de ongelukkige flagtoffers zijn geworden ! prent dien raad
diep in uwe ziel : want het is een teruggekeerd ijverig
voorllander , die u denzelven op het ernftigst Beef t.
Na zijne eerfte algemeene aanmerkingen , deelt de
kundige Schrijver het berigt mede van de inrigting van
het Inftituut van Wilna zelf, waarin allerwegen op het
naauwkeurigst voor den zieken gezorgd worth; terwiji
men aldaar, ter wegneming der befmetting en van het
bederf der lucht , de bekende zure berookingen van
GUYTON MORVEAU en SMITH aanwendt : de zindelijkheid wordt daar op het zorgvuldigst in acht genomen,
enz. Eene befchouwing van het klimaat van Wilna,
en van dat der omliggende ftreken , benevens de opgave van die kwalen, welke aldaar het tueest gevonden
Ivorii
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worden, zonder dat er eene eigenlilke endemifcke (landziekte) heerfchende is, befluit deze inleiding , waarop
nu de mededeeling der waarnemingen zelve volt.
Zij bevatten in het eerfte Stukje 27, en in het tweede
19 hoofdftukken, welke alle uit onderfcheidene ziekte.
gevallen beftaan ; deelende de Schrijver meestal zijne
aanmerkingen en gedachten mede , aangaande den aard ,
de oorzaken der ziekte zelve, en hare doelmatige genezing, welke dan nu ook in meer dan 66n opzigt verfchillen van die, welke de Schrijver elders (*), als ijverig
voorftander van de leere van BROWN, koesterde. Zoe
verklaarde hij te voren , dat de febres gastricae door te
groote hoeveelheid van bedorven , zelfs van gezond
voedfel, maar dat de krachten der maag en ingewanden
te boven ging, ontftonden , en dat hij uit eigene overtuiging gedrongen was, het gevoelen te omhelzen van
diegenen welke de oorfpronkelijke ziekten , uit buikvervuiling ontaaande , (morbi gastrici,faburrales), flechts
weinige gevallen uitgezonderd , geheel ontkenden; —
terwip hij nu in deze zijne Handelingen , biadz. 6o en
151 van het eerfte Stukje, fchrijft , dat niets van de waarheid meer verwijderd is, dan het denkbeeld, alsof de genoemde ziek ten alleen uit onmatigheid of door nadeelige
fpijzen Karen ooriprong zouden hebben. Niet zelden,
zegt hij wijders, kan eene ziekelijke affcheiding in de
chijlmakence ingewanden de maag en darmen zoodanig
met aoffen , zoo wel in hoeveelheid als hoedanigheid
nadeelig, ophoopen , dat de oorfpronkelijke ziekte , welke voorzeker oorzaak tot deze ziekelijke affcheiding
geeft , daardoor toeneemt , en de ontlastende middelen
allernoodigst vereischt worden. — Op zulke en dergelijke wijzen vinden wij in de verfehillende ziekte-historien aanmerkingen verfpreid, die ons den, nit liefde
tot de waarbeid, van eene vroegere theorie terug gekomen , veraandigen Man doen onderfcheiden. Hier ziet
men hem de eenzijdige Browniaanfche verdeeling der ziekten in flhentyche en allhenifche verwerpen, Binds het ontoereikende der verhandeling van HORN over de longOnt..
&king aantoonen , en integendeel de lezing der geneeswijze van BAGLIVIUS ten Iterkfte aanbevelen ,
eenen door beroerte overvallen lijder door aderlating en eene
an.
(")

Zie Ratio lnflituti Clinici Ticinenfis, Piennae 17p7.
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2ntiphlogiitifcbe geneeswijze genezen wiens toeftand
een' te onvoorzigtigen Browniaan zou misleid, en tot
eene tegenovergeflelde geneeswijze genoopt hebben ;
verklarende de Schrijver rondborftig , Gode te danken , dat hij nu , en niet in die dagen , toen hij een
aanklever der Browniaanfthe ftellingen was, dezen zieken ter behandeling had gekregen , daar deze alsdan
onder zijne geneeswijze de eeuwigheid zou zijn ingegaan !
Gelukkig dus , dat deze belangrijke Handelingen ons
al weder van de waarheid overtuigen , dat Been middel
zekerder gaat , dan de kunst, om , op eene beredeneerde wijze, aan het ziekbed , op de uitfpraken van de
hoogfte regtbank , die der ondervinding , aandachtig
het oog te vestigen , en alzoo voor de Geneeskunde de
uitgave van naauwkeurige en aan het ziekbed opgezamelde waarnemingen, waartoe ook die van het Initituut
van Wilna behooren, hoogstbelangrijk blijft!

Reizen in China, inhoudende Befthrilvingen,enz. gent
en verzameld gedurende het verbliif in het Keizerlijk
Pakis van Tuen- min yuen , en in eene daarop gevolgde
Reis door het Land van Pekin tot Canton , enz. Door
JOHN BARROW , voorheen Geheitn-Secretaris van den
Grave VAN NACARTNEY. Uit het Engelsch. Hde
Deel. Met Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn. In
gr. 8vo.

A

nderwerf wilden wij ons niet fchuldig maken aan

hetzelfde verzuim omtrent hetzelfde Werk (*) ,
•amelijk een te lang verwiji der Beoordeeling en Aankondiging ; wij namen het daarom , terftond na de ontvangst , ter hand; te meer,, daar, ondanks de allerwegen doorftralende Engelschgezindheid des Schrijvers
waaromtrent wij te meermalen gelegenheid vonden eene
en andere aanmerking te maken , zijne Schriften zoo
veel treffelijks bevatten, en zijne wijze van voordragt
den bekwatnen penvoerder allezins aanwijst. Ons , aangaande gemelde bijzonderheid , op onze Recenfien, zoo
van het vorig Deel dezes Werks als van andere vertaalZie bier boven , bl. 6 9.
Ii a
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taalde Schriften van den Heere BARROW, beroepende,
zetten wij ons, om niet in herhalingen te vervallen , tot
de opgave van den voornamen inhoud dezes Tweeden
Deels , waarin wij meer overnemenswaardigs vonden ,
dan ons beftek toelaat te plaatfen; niet twijfclende , of
onze Lezers zullen zich opgewekt vinden om zich
een Werk aan te fchaffen , 't geen de weetgierigheid
omtrent het Chinefche Volk voldoen zal , ten opzigte van de bier behandelde bijzonderheden , oordeel.
kundig gerangfchikt, fchoon onzes inziens , de aard
der behandelde ftoffen eene meerdere onderfcheiding
dan in drie Hoofdflukken voegelijk zou gevorderd
hebben.
Het Vde Hoofdfluk , het eerffe dezes Boekdeels, behelst hoofdzakelijk: Manieren en vermaken van het Hof.
— Hoe de Ambasfadeurs er ontvangen warden. — Karakter
en btjzondere Levenswijs van den Keizer. Zijne Gefnedenen en Vrouwen.
De flijfheid des Hoflevens in China vermeldende , verfchaft het toeval hem gelegenheid tot een verhaal , hoe
de Hovelingen die flijfheid wel eens afleggen. Te Canton ontmoetten de twee Geleiders des Engelfchen Gezantfchaps een van hunne oude kennisfen , den Gouverneur van eene Stad in Fokien. Hij gaf hun een avondonthaal op de rivier in een prachtig jagt , waartoe BARROW heimelijk genoodigd was. In de kajuit komende,
vond hij de drie Heeren zitten , hebbende ieder een jong
meisje bij zich , die zeer rijk gekleed waren , en die hare wangen , lippen en kin hoogrood , en het overige van
het aangezigt met wit geblanket hadden. Hij werd
door ieder van die Duffers verwelkomd met een kop hee.
ten wijn , daar zij eerst van dronken om het hem toe re
brengen. Gedurende den maaltijd , welke , zoo in getal van fchotels als in verfcheidenheid van fpijzen , alles overtrof , wat hij tot hier toe . in het land gezien
had, fpeelden de meisjes op de fluit en zongen eenige
deunen doch er was nets innementis , noch in het
een, noch in het ander. Zij bragten den avond zeer
genoegelijk door , zonder eenige achterhouding ; doch
henen gaande, werd BARROW door YAM verzocht niets te
laten blijken van 't geen hij gezien had, vreezende, gelijk hij veronderftelde , dat zijne medebroeders in rang hem
zouden veroordeelen , wegens zijne onvoorzigtigheid in
ten barbaar toe te laten BiS een getuige zijner afwijking
vau
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van goede zeden. Het jagt en de meisjes waren beide
voor die gelegenheid gehuurd.
Overeenkomftig met der Chinezen wetten tegen de
overdaad, is er aan het verblijf des Keizers weinig uiterlijke vertooning of grootschheid te zien. — De dikwerf
door BARROW berispte vernederende plegtigheden , waaraan het Hollandsch Gezantfchap zich onderworpen had,
en deszelfs beftendig verblijf in de Hoofdftad , doet hem
gebruik maken van een Dagverhaal , gehouden door een
Heer in 't gevolg dezes Gezantfchaps ; dit noemt
hij een handfchrift , op welks naauwkeurigheid men ftaat
kan- maken : ook haalt hij het Dagverhaal van VAN
BRAAM aan (*), doch alleen ter plaatfe , wear een zeer
vernederend onthaal op fpijzen van 's Keizers tafel voorkomt , zonder te gewagen van de meerdere gunstbewijzen , het HollandfcheGezantfchak boven het Engelftbe betoond. Die berigten des Hollandfchen Gezantfchaps , met
Lord MAcARTNRY ' S befchrijving van diens gehoor en der
plegtigheden op 's Keizers geboortedag , hem door zijne Lordfchap op eene verpligtende wijze toegeftaan uit
zijn Dagverhaal over te nemen , ftelt hem in ftaat om
ties veel te vermelden 't geen zich vermakend laat
lezen.
De groote Pantomime ftrekke ten voorbeeld. Lord
MACARTNEY zag dit ftuk , 't geen hij, van wege de
goedkeuring , idaaraan gegeven , voor eene uiterfte poging van uitvinding en vernuft hield. Het fcheen hem
toe, eene vertooning te wezen van het Huwelijk tusfchen den Oceaan en den Aardbodem : de laatfte vertoonde deszelfs verfchillende rijkdommen en voortbrengfels , als draken , olifanten, tijgers, arenden en ftraisvogels, aismede eiken en boomen van allerlei foort. De
Oceaan had echter ook wat in te brengen, en vertoonde
op het tooneel zijnen rijkdom, in de gedaante van walvisfchindolfijas , leviathans en andere zeemonfters,
behalve f'chepen , rotfen, fchelpen en koralen; hetwelk
alles door verborgen fpelers werd uitgevoerd , die deswegen niet weinig bewonderd werden. Na dat deze twee
land- en zeefchepfels, in ftaatOg , elk afzonderlijk , een
ge
(*) Wij hebben van dit Werk , mede bij denzelfden Uitgever in 't Hollandsch vertaald uitgegeven , verflag gedaan; zie
(Naze Letterof. veer 18o3. bl. 69. en 1807. bl. 692.
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geruimen tijd bet tooneel rond gewandeld badden ,
voegden zij zich I)ij elkanderen tot een ligchaam, en
toen op bet voorfte gedeelte van bet tooneel nog eenige bewegingen gemaakt hebbende, fcheidden zij zich
ter regter en ter linker zijde, om een doorgang te gey en aan den Walvisch, die de bevelhebbende officier
fcheen te wezeii , en die. na zich vlak voor 's Keizers
zitplaats gefteld te hebben , eenige tonnen waters nit
deszelfs mond in den bak fpoog doch 't welk terwegliep. Dit
'
fond door de openingen in den vloer
uitfpuwen werd ten hoogite toegejuichd, en twee of
drie voorname lieden , welke naast mij zaten, ftootten
mij aan , opdat ik er toch bijzonder acht op zon geven, terwijI zij gelijktijdig verfcheidene malen riepen:
Hao 'kung Iwo! Fraai rnoni I — Wie weet, hoe , bij
eene voortgaande TooneelverbaStering (*) bier te
ziju toegejuichd gede , zulle eene vercooning
worden !
BARROW tnerkt op , dat bet 'tooneel, federt den tijd
dat China door de Tartaren is vermeesterd geworden,
veranderd is. flEn-ean geeft hij verflag , en vermeldt
(onder andere Loddige bijzonderheden) dat de eenheid
van bet bed: ijf bij ben zoo worth in acht genomen ,
dat er bij hen geene verandering van tooneel plaats
heeft. Om de verbeelding te hulp te komen , is hunne
manier van behandeiing in de daad belagchelijk genoeg.
Wanneer het vereischt words, dat een G-eneraal op.eene
veraf'gelegen onderneming moet gezonden worden, gaat
hij op een flok rijden, gaat er een keer twee of drie
mede over het tooneel, le/apt met eene kleine zweep,
en zingt een zat, g; als dit afgeloopen is, ftaat hij een
weinig ftil, en begirt zijn ftuk weder voort te zetten,
wanneer men ondertlelt dat de reis gedaan is. — Het
gebrek aan de noodige behoeften voor het tooneel doet
hen . clikwijIs perfonen voor zaken gebruiken. Indien,
bij voorbeeld, eene bemuurde hadmoet beitormd worden, gaat er een hoop foldaten achter het tooneel op
elkander liggen, dit vertoont dan den wal of muur,
waarover de beitormende partij moet heenklouteren. —
Het is niet ongewoon , dat een enkel tooneelftuk dikwijis alle de gebeurtenisfen van eene geheele eeuw bevat,
of
(*) Zie onze Fader,. Lttteroef. bier boven,

171.

REIZEN IN CHINA.

467

of fomtijds wel van meer dart het dubbel van dien tijd.
-a- Van de gruwzaamheden , ten tooneele gevoerd ,
geeft BARROW ftaaltjes; voor de ontuchtigheden fchuift
hij een gordijn. Hij fchrijft: , 3 In 't kart, het grootst
gedeelte van de vermakelijkheden der Chinezen is' hedendaags zoo kinderachtig , zoo lomp en gemeen , dat
de poetfemakers -en poppenfpelen , die men op eerie ge.
meene boeren kermis in Engeland ziet , er nog befchaafd , belangrijk en verfiandig bij zijn. In postuurmaken , koorddanfen , rijden en dergelijke oefeningen
zijn zij oneindig minder dan de Europeanen; doch in de
verfcheidenheid van hunne vuurwetiren overtreffen
misfchien de geheele wereld. In andere opzigten zijn
de vermakelijkheden in de hoofdftad van China van zulk
een iagen en nietsbeduidenden aard , dat zij geene oversenkomst hebben , noch met de gemaakte deftigheid
van de regering , noch met de onderitelde befeltaafdheid
des yolks."
Dit Hoofdftuk wordt befloten met eene Karakterbefchrijving van den ouden , nu overladen . Keizer TCRIEK
LUNG en de Troonsopvolging.
Het Vide Hoofdftuk loopt over Taal, Letterkunde en
Fraalje Kunflen ,Wetenfchappen,Werktuigkunde en Geneeskunst. — Over de Taalkun-de is hij breed-, daartoe in ftaat
gefteld door den dear in ervarenen Sir GEORGE STALIN-.
TON. — Voorts verklaart hij het Man- who Tartaarfclie
Karakter,, welk , indien dit Huis nog eene eeuw langer op
den troon blijft , naar alle waarfchijnlijkheid , zijns bedunkens , de Chinefche Taal zal uit den weg fchuiven ,
of ten minfte de taal van het Hof worden. In beide de
gevallen helderen de Taalkarakters dit onderwerp , 't
Been voor geene overneming vatbaar is , op. Niet veel
roems mogen de Chinezen op hunne Letterkunde dragen ; en zal het Dichtftukje des Keizers op de Thee
voor een der beste ftalen verftrekken , dan zullen de
overige zeer weinig te beduiden hebben. — De Zons- en
Maansverduisteringen verwekken er de grootfie neerflagtigheid en belagchelijkfte gebaren , om den Draak van
deze hemellichten te verwijderen. Hunne onbedrevenheld in de Starrekunde blijkt uit de onbekwaamheid out
een Almanak te vervaardigen. De Rekenkunde verdient
eenigen lof. De Scheidkunde is er niet als wetenfchap
bekend , fchoon verfcheidene takken in gemeen gebruik
Buskruid is er vroeg bekend geweesti dan him
ge1i4
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gefchut en fchietgeweer is jammerhartig. In het vervaardigen van Porfelein , wat de floffe aangaat, verdienen zij grooten lof, en munten uit in het fnijden van
Ivoor. Veelvuldig gebruik weten zij van de Bamboes
te maken.. Hun Papier heeft , ten aanzien van de grootte
en dunheid, bijzonderheden. De oudheid hunner Drukkunst lijdt geen twijfel, doch dezelve is uit den aard
bunner karakters zeer gebrekkig.
Groot is der Chinezen verachting van de Kunstwerken
der Vreemden; dan groot ook hunne onkunde in de ontdekkingen bij andere Volken. Wij konden ons van
lagchen niet onthouden bij het lezen , dat onder de gefchenken , uit Europa gebragt, ook al de toettel was
y our eene Luchtpomp en verfcheidene werktuigen, beftemd om proeven met de Elatriciteit te doen. De Keizer , het (Jog daar op hebbende laten vallen, vroeg aan
den Gefnedenen, die bij hem was, waartoe dezelve dienden. 1)eze , die dagelijks zijn werk maakte om het
gebruik van verfcheidene ftukken dier gefchenken te leeren , ten einde bij gelegenheid den uitleg daarvan aan
zijnen Meestor te kunnen geven , was niet in ftaat om
zijne Keizerliike Majeffeit het gebruik daarvan te doen
begrijpen. Ik denk , zeide de oude Monarch daarop,
dat bet gefchikt is tot fpeelgoed voor fommige mijner
grootfte kinderen. — De ftaaltjes van der Chinezen Muzijk zijn niet uitlokkend.
Der Chinezen Schilderkunst is zeer gebrekkig, bovenal wat het verfchiet betreft, fchoon hunne kleuren nitmunten. Op Beeldhouwkunde mogen zij niet roemen.
Hunne Bouwkunde verdient geen lof; alleen fteken zij
nit in het maken van Bruggen met derzelver bogen. De
groote Muur van China en het Kanaal worden met onderfcheidin g gedach t.
Alle deze bijzonderheden en mindere ligt BARROW op
eene onderfcheidende wijze toe , en 't geeft hem aanleiding tot deze algemeene opmerking: „ Men zag duidelijk in de keuze , welke zij maakten van kostbare gefchenken tot de wetenfchappen betrekkelijk , dat men
van hunne kundigheid en geleerdheid vetl te hooge gedachten had. Zij hadden geene de minite achting voor
hetgeen zij niet konden begrijpen, en Ilukken van kunst
dienden alleen om hunne wangunst gaande te maken,
of hunnen hoogmoed te kwetfen. Als er wederom een
Gezantfchap naar ,Pekin moet gezonden worden, zou
bet
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het raden mede te nemen goud, zilver,, ftaal, kinderIpeelgoed en andere kleinigheden , benevens fijne lakens
en cafijmiren , en die de voorkeur te geven boven alle
andere: want voor het tegenwoordige zijn zij volftrekt
onbekwaam , om eenig ituk , hoe groot en fraai het ook
wezen mag, betrekking hebbende tot kuniten en wetenfchappen, naar waarde te fchatten." — In het vak der
Heel- en Geneeskunde zijn de Chinezen gansch ten
achtere. De flaaltjes hiervan zal men niet zonder
lagchen kunnen lezen , en zoo min die fpieren kunnen
bedwingen, als die bij het te meldene geval buiten werking houden. „ Het wordt voor eene fchending der
goede zeden gehouden , wanneer een man in 't grezelfchap van vrouwen gezien wordt, en nog veel weer,
wanneer hij de /land van eene dier fchoonheden aanraakt. De Geneesheeren , niet gaarne hun loon verliezende , hebben daarop eene zonclerlinge manier uitgedacht om den pols te voelen. Een zijden koord wordt
vastgemaakt aan de hand van de lijderesfe , hetzelve
door een gat in den muur of her befchot in een ander
vertrek gebragt, en aldaar den Donor in handen gegey en , die dan met eene befpottelijke plegtigheid de oorzaak van de ziekte verklaart en de middelen tot genezing
voorfchrijft."
Wetten — Verhuringen van
Aan het Couvernement
Landen eit Belastingen Inkomlien — Burgerliike en
Militaire Rangen en andere Inrigtingen , is het VlIde of
laatite Hoofdituk gewijd. — Zeer juist, fchoon fcherp ,
is BARROW 'S aanmerking over den zoogenaamden Vaderlijken Regeringsvorm in dit Rijk ; te weten , dat een
fel van Regering , herwelk zoo aannemelijk fchijnt in de
befchouwing , aan zoo vele, misbruiken in de oefening
onderhevig is, en dat die vaderlijke zorg en toegenegenheid in de Gouverneurs , en de kinderliike pligt en eerbied van hunne onderhoorigen, veel eigenlijker bij de
eerfte zou kunnen genoemd worden tirannij, onderdrukking en onregtvaardigheid, en bij de andere vrees, bedrog en ongehoorzaamheid. — De vergelijking tusfchen
de Regering van China en Rusland is treffend. In China
heeft geen erfelijke Adel plaats ; de Drukpers is er vrij;
de Wetten en Strafoefeningen verdienen veelvuldige opmerking.
BARROW'S aanmerkingen over den duur des Chine.
fchen Rijks, en de oorzaken daarvan, zijn zeer toelichtend.
Ii5
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tend. De Landbonw wordt er zoo zeer geacht en aange.
moedigd , als de Koophandel veracht en gedrukt. De
Belastingen tot onderfchraging van het Gouvernement
zijn ver van zwaar of drukkend voor den Onderdaan to
wezen. Het geheele beloop van alle de fchattingen , die
ieder perfoon moet betalen , zal, op zijn ruimst genomen , niet boven de vier Engelfehe fchellingen in eeu jaar
bedragen. D9n tegen dit voordeel, zoo groot in 't oog der
genen , die zich door zware belastingen gedrukt voelen ,
ltaan nadeelen over , die het niet verkieslijk maken.
Met dit al zijn de Rijksinkomften groot, en beitrijden
zoo verre de uitgaven , dat, na aftrek van 't geen geheel
bet Burgerlijk en Militair bewind kost , er jaarlijks pot
den Keizer overfchiet 14,034,734 P. St.
Groot zeker is der Chinezen krijgsmagt; dan wij itemmen met BARROW in, wanneer hij, de opgave van VAN,.
TA-GIN dat dezelve in vollen Vrede beftaat in achttienmaal honderd duizend man, waarvan er een millioen
voetvolk en achtmaal honderd duizend ruiters zijn , me.
degedeeld hebbende, de vergrooting der Chinezen, be.
venal in getalIen , herinnert.
De jongfte berigten uit China zijn voor de tegenwoordige Regering der Tartaren van een kommerlijken aard.
BARROW fchrijft met regt: „ Of dit alleroudfte Rijk
onder de menfchen lang zal blijven in dien zelfden
ftandvastigen ftaat , is een enkel raadfel ; maar dit is
zeker, dat de Chinezen ten uiterfte misnoegd zijn, en
niet zonder reden , over den meesterachtigen toon ,
dien de Tartaren openlijk aannemen ; en fchoon zij
zich moeten buigen en onderwerpen , indien zij tot
eenig aanzien willen geraken , haten zij hen eenparig met een volkomen haat. Vast gaat het, dat, wanneer de vaneenfcheuring of flaking van dit werktuig
zal plaats hebben door eenen opftand of omwenteling , zulks zijn zal ten koste van millioenen leyens."
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Historie van de Waag te ilmflerdam. Door A. FORICE,
S1MONSZ. Met Platen, Te ilmfierdam, bij H. Gartman. In gr. 8vo. 86 Bl.
nistorie van de Waag , weleer gellaan hebbende op deft
Dam te ilingerdam ; zoo Iuidt de meer bepaaldelijk
aanwijzende Titel , ter piaatfe alwaar de Heer FOKKe
zijne Historic aanvangt. ilmflerdammers weten 's Mans
bedoeling; voor elders wonenden blijft dezelve raadfelachtig , inzonderheid wanneer zij weten , dat binnen
Amflerdam meer dan ddn Waaggebouw wordt gevonden.
Het is bekend, hoe , op bevel des Konings van .Holland, de Waag, die weleer op den Dam, voor het
voormalig Stadshuis , tegenwoordig Koninklijk Paleis,
fond , van ftadswege verkocht zijnde , is afgebroken.
De Heer FOKKE, in aanmerking nenr6de , dat, niets de
gehengenis eener voorbijgegane zaak of daad meer en le.
vendiger bewaart , dan de Druk- en Graveerkunst , oordeelde het niet onnut , alwat tot de Historie der thans
geheel , gefloopte Waag, weleer een van de hoofdgebouwen der Stad, en als zoodanig , door elk Stads Gefchiedfchrijver,, ten maadtaf van den bloei , den itifiland of het
verval des Koophandels aangemerkt, betrekking heeft,
met een Letter-Monument aan den nazaat te herinneretr, en daardoor deszelfs geheele uitwisfching uit het
geheugen der Stedelingen , die er altijd veel belang in
plegen te ftellen , to verhoeden.
Zoodra de Koophandel van timfierdam eenigen opgang
begon to maken , was men op het ftichten van eene Waag
bedacht , hetwelk reeds omtrent het midden der Veertien.
de Eeuwe moet gefchied zijn. Het eerfte Waaggebouw
fond nagenoeg ter plaatfe , alwaar thans de Nieuwendijk
begint. Boven het eigenlijke weeghuis waren fommige
ruime vertrekken, en'een on* dezelve, hetwelk door de
Rhetorijkers gebruikt werd. Deze Waag deels te klein,
deels te oud wordende, om den, toenemenden koophandel der Stad te kunnen gerijven , beflootde Vroedfchap , in
den jare 1561, eene nieuwe Waag te ftichten , een weinig
meer zuidelijk dan de eerfte, op den Darn. Het liep
aan tot in den jare x566, eer bet gebouw geheel voltooid
was. Dit gebouw bleef in zijne eerfte gedaante tot in
den jare 1775, toen men aan hetzelve eenige verzakking
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befpenrie. Met bet herbouwen verliep bijkans anderhalf iaar, gedurende welken tijd bet wegen gefchiedde
in eene houten Loots , op den Dam opgeflagen. Het
vernieuwde Gebouw,, zoo wel als de twee voorgaanden , worden befchreven en in plaat afgebeeld, met vermelding van eenige voorname voorvallen welke om
en hij dezelve gebeurd zijn ; die, evenwel , onzes bedunkens , beter in de Historie der Stad , dan in die der
Waag, eene plaats vonden. — De Vleeschhal , op de
Westermarkt , federt tot eene Waag verbonwd , en
thans voltooid , vervangt reeds werkelijk , terwijI wij
dit fchrijven , de afgebrokene , die ,bij openbare veiling,
f 8000-: : heeft opgebragt,

PAULI VAN HEMERT Epistola ad DANIeLEM WYTTEN.•
EACH, Virutu Clarisfimum. Amftel. apud y. S.

van Esveldt-Holtrop, Bibliop. Regium.
nze Lezers zijn reeds bekend met de aanleiding ,
welke door den Hough WYTTENBACH zelven ,
zijne Bibliotheca Critica , tot dit gefehrift gegeven is (*
Hoe zeer elke penneflrijd tusfchen Geleerden , die met
wrok en wrevel gepaard gaat, your de Letteren zelve
cnteerend zij, kunnen wij het den Hoogl. VAN HEMERT
geenszins ten kwade duiden , dat hij zijne gefchondene
Tot dat einde is dus deze Brief ingecer verdedigt.
rigt.
Eene volilagene onkunde omtrent het wijsgeerige &Wel
van den beroemden KANT , blijkbaar uit eene allezins
verwarde opgave van des laatften geheele werk , bijzonverkorting van den
derlijk van deszelfs kategorien ,
lof,, aan dezen diepdenker alom toegezwaaid , ver.
keerde opgave omtrent VAN HEMERT I S jeugdige letteroefening , — valfche aanklagt wegens VAN HEMERTIS
twisten met onderfcheidene Geleerden, regtitreekfche
ontkenning van vleijerij omtrent den grijzen Remonftrantfchen Hoogleeraar VAN DER MEERSCH , met oogmerk
om den openbaren leerItoel to verwerven; — deze zijn
de hoofdpunten 5 tegen den Hoogl. WYTTENBACH aan-
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gevoerd, en, wij kunnen het niet ontveinzen , hier en
daar zoo bondig betoogd, dat wij twijfelen , of de hat.
immer eene gegronde repliek zal kunnen geven. De
puntige fchrijfwijze van den Heer VAN HEMERT is bekend. Zoo ooit, dan voorzeker kwam zulks hier te
pas. Van hier keert hij zijnen vijand dikwerf met deszelfs eigene wapenen, en verzuimt niets , dat tot zijn
voordeel kan dienen. De ftijl is , over het geheel genomen , los en ongekunfteld, offchoon de zinfneden zelve
wat tang zijn voor, eenen brief: de keus van woorden
is doorgaans gepast, en langs dezen weg wederlegt hij
ook zijnen tegenfchrijver,, die hem, daar hij meestal in
het Hollandsch fchreef, alle aanfpraak op den naam van
Geleerden had betwist. Zeer van pas is ook het Latijn
doorfpekt met zinrijke aanhalingen, zoo uit Romeinen als
Grieken. In 6en woord , hoe zeer de Heer VAN HEMERT
erkent , dat hij niet zoo bevallig en fierlijk weet te
fchrilven , als zijne partij, heeft deze welligt nimmer
vermoed , in hem zulk eenen geduchten tegenftander te
hebben zullen vinden. Daar alleen , waar de Heer %VW*
TENBACH,in zijne aanhaling van een Latijnsch en Grieksch
vers , befchuldigd wordt tegen de maat te hebben gezondigd , komt deze aanklagt den Recenfent wat al te
gezocht voor, daar men weet, hoe dikwerf foortgelijke
aanhalingen voor de vuist gefchieden , zonder juist den
tekst zelven na te flaan , gelijk zulks ook niet behoeft.
Ook fmart het ons , dat de toon bier en daar wat te
fcherp zij. Immers , hoe zekerder de Heed VAN HEMERT zich in zijne overwinning waande , des te vereerender ware zijne edelrnoedigheid geweest omtrent
eenen man , dien hij het gebrek verwijt van die echte
befchaafdheid, welke de vrucht der Letteren behoort
te wezen. Hoe zeer wel de eene bijtende fcherts eene
andere uitdaagt en alzoo fchijnt te wettigen; hoe zeer
het Attifche zout, waarmede zij befprenkt woxdt , den
fmaak moge prikkelen, duldt echter noch de befchaaf,
de man, noch vooral de beoefenende wijsgeer, het gebruik van wapenen, die te gelijk vergiftigen. — Of
de gerezen twist tusfchen een paar, leder in zijn yak,
beroemde Mannen hiermede zal geeindigd zijn ,, durft de
Recenfent niet beflisfen. Voor zich zelven, afkeerig
van alles , wat gemoederen verbittert , ziet hij of van
verdere bemoeijing, en verlangt liever dat te rug, wat
eeu-
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eenmaal onder de Atheners plaats greep, wanneer burgerlijke onlusten de hartstogten tot uiterften hadden opgejaagd : Ne qua disfenfio ex ante atis nasceretur,, omnes
furejurando obflringuntur, discordiarum oblivionem fore.
PST. Lib. V. cap. 10.

De Aeneas van VIRGILIUS. Illde en hYde Zang. In Nederduitfche verzen gevolgd. Door N. c. BRINKMAN Wed. c. VAN
STREEK. Te Ainflerdam, bij A. B. Saakes. 1809. In gr.8vo.

pii eene vorige gelegenheid van dezen arbeid der Dichteresfe

.1-^. VAN STREEK gewagende, (E) bebben wij rondborstig ons
gevoelen geuit over dit zoo moeijelijke werkfluk van navolging; want aan vertaling in vers-maat en rijm, waarbij alle
de oorfpronkelijke fchoonheid en kracht zouden bewaard blzjven, durven wij naauwelijks denken. Aangenaam vinden wij
ons verrast door den voortgang van dezen arbeid , die ons
inderdaad geene ongunflige getuigenis wegens den nationalen
fmaak levert. IVIaar hoe veel te meer geldt deze erkentenis,
daar zij tevens gepaard gnat met de betuiging van de onvergelijkelijk meerdere waarde , welke deze liollandfche navolging, door hare naauwkeurigheid en ongedwongene eenvoudigheid, boven de twee eerfie Zangen hekomen heeft. Verre
van zich aan den Franfchen DELILLE te hinden, gelijk nu en
dan te voren blijkbaar was, hecht zich de Dichteres meer aan
den oorfpronkelijken tekst, en geeft ons den ouden Dichter te
rug , zoo als hij inderdaad is, met alle die fchoone vinding,
met alle die, nu en dan fchrik- verhevene, befchrijvingen,
waarin hem tot nog toe niemand evnaarde. Dus , bij voorbeeld, waar Aeneas, fangs de Italiaanfche kusten, Sicilia
nadert, b1. 127. lib. III. vs. 414 fqq.

zegt men , door verwoestend voort te dringen (,)
zee,
(want de oudheid van den tijd baart veel veranderingen!)(:)
fcheurde eens Auzonien gantsch (gansch) van Sicilian (Sicieljen) af,
waarop ze ann beider land (ean gewest) verfchillende oevers gaff
en beider velden, als ook beider fleden, feheidde;
de fel gedreven ftroom trad brandend tusfchen beide.
De Scylle is Ran uw rech(g)te, en aan uw linkerhand
Charybdis, nooit verzoend, die in haar ingewand
de woeste baren zwelgt, tot driewerf die ter neder
in 't diepst des maalflrooms ploft, en geeslend (geefelt) aftDe

dan weder

(*) lattereif. 1C07,

bl.
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de fterren met Naar fchnim. De Scylle is ook verwoed,
daar ze oP haar klippenrei elk kiel (fchip) verbrijzlen doet. (,).
't hoofd nit de golven heft , offchoon haar (en hare) rotsfpelonken
en holen heimelijk (onzigtbaar voor het oog) aan d'afgrond
zijn geklonken, (.)
A.lwaar het Latijn meesterlijk is overgebragt:
Dextrum Scylla lotus, lavum implacata Charybdis
ekfidet, atque imo barathri ter gurgite vastos
forbet in abruptum flights, rurfusque fub auras
erigit alternos et lidera verberat undo.
At Scyllam ceecis cohibet 1pelunca latebris,
era exfertantem et naves in faxa trahentem.
Van gelijken card is de trotfche befchrijving der vu urbrakende Etna, bl. 137. lib. III. vs. 571 fqq.
fed horrincis juxta tonat Aetna ruinis,
interdumque atram prorumpit ad aethera nubem,
turbine fumantem piceo et candente favilld
attellitque globes flammarum et fidera lambit;
interdum fcopulos avolfaque viscera menus
erigit erudans, liquefadaque faxa fub auras
cum gemitu glomerat fundoque exafluat imo.
welke door de Dichteres in dezer voege uitmuntend gea
volgd is:
doch de Etna lag nabij: (,)
die donderend verwoest, en, ftijgend uit zijn kolken,
de gloeijende asch en rook verheft als zwarte wolken! (,)
ontbrande klooten werpt, wier vlam de Herren lekt,
geheele rotz(f)en aan het hart der garde onttrekt,
afgrijslijk krakend, fours vervarelijke fiukken
van bergen Icheurt , door hun zelfs 'c binnenst hart to out-.
rukken (,)
gefmolten lieenen fpuwt en flingert door de lucht ,
terwiji zijn ingewand uit d'afgrond ijslijk zucht.
Kortheid- halve flaan wij de 12 verzen over, welke op deze
befchrijving onmiddellijk volgen , en het donder-geraas aan de
fabelachtige beweging van den aldaar bedolvenen Reus Encelades toekennen , alwaar de overzetting aan bet oorfproultelijke
mien toegeeft.
Inderdaad , waar dichterlijke fchoonheden der oudheid in
onze Hollandfchp tall zoo meesterlijk worden overgegoten ,
Zander dat to groote kortheid of uitweiding den oudeu puik-
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dichter Verlent, mogen wij reeds zeer gunftig over de geheele
navolging oordeelen,terwij1 zulke plaatfen uitdrukkelijke proeven zijn van het kunstvermogen. Ook de vergelijking van een
santal andere plaatfen heeft den Recenfent in dit gunflige gevoelen ten voile verfterkt, en hem overtuigd van de ongelijk
meerdere vorderingen , door de Hollandfche Dichteres in de
Latijnfche teal gemaakt, welke haar reeds heeben in fiaat gefield, en dus verder nog al bekwamer zullen maken in de,
zoo na mogelijke, overneming van fpreekwijzen en beelden.
Dan, hoe veel voortreffelijker de tegenwoordige arbeid boven den vorigen moet gefchat worden, houde de Dichteres het
ons ten goede, dat wij ter dezer gelegenheid nog eenige aanmerkingen mededeelen.
r. Hecht zich de Dichteres te veel aan enkele woorden ,
die inderdaad bij Virgilius niet meer dan ftopwoorden zijn, om
de vers-mast te ordenen. Dus b. v. in het 3de Boek vs. 697
enz. , in het Hollandsch bl. 144 , heeft men in het Latijn
flechts, bij de aanwijzing der Afrikaanfche trust, inde tweeen hinc eenmaal, hetgeen beide echter overtollig is: dit nu is
in het Hollandsch niet alleen behouden, maar zelfs vermeerderd met voorts van daar ; nu; waarop ; ook ; voorts; seat verder voort; svaarna, zelfs tweemaal digt bij elkander. Dergelijke ftopwoorden moeten zorgvuidig vermeden worden.
a. Drukt de Dichteres den zin dikwerf niet uit aldaar, wear
zelfs de oordeelkunde moet te hulp komen , om den Latijnfchen tekst wel te verflaan. Dus b. v. is de plants, op bl.
135 reg. 5 tot 14 , allezins duister. Dit zelfde is ook in het
Latijn lib. III. vs. 539 C. fqq.

Et pater Anchifes: Bellum, 6 terra hospital portas;
bello armantur equi; bellum h.ec armenta minantur:
fed tamen idem dim curru fuccedere fueti
quadrupedes et freno jugo cencordia ferre:
fpes et pacis, ait & fqq.
Dan , zoodra men de eerfte twee verzen vragender wijze
leest: Bellum portas? Bello armantur equi? Bellum armenta
minantur I is de regenoverftelling fraai en volkomen.
Bedreigt gij ons den krijg, 6 duur gastvrije grond?
,, Rust gij het paard ten itrijd ? Zou 't lastdier krijg voorfpellen I
„ Maar neen: 't viervoetig ros weet even heen te fnellen
„ voor wagen als voor ploeg, waar hem 't gareel verbindt.
„ Ja, dit geeft hoop op vre6" enz.
3. Vordert de Hollandfche taal eene naauwkeuriger woord ■
voeging, dan bier en daar gevonden wordt. Dus b. v. op
bl. 156:
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de klank der pijien mengelt(,)
hem hangende op den rug, zich met de fcestcijmbaal:
11,4■O

Welk, en doorde weglating van het zinteeken , en door de ftrijdige planting van het werkwoord en den wanklauk van hem en
zich, inderdaad onverflaanbaar is.
4. Boven alles zouden wij der Dichteresfe op het ernfligfle
sanbevelen eene naauwkeurige plaatfing der Lidteekenen, welke
zoo veel bijdraagt tot de duidelijkheid. Zoo lezen wij bl. 188:
Haar (De) Vrouwen vinden haar door 't doodlijk zwaard geveld ,
nog fchuimend van haar (het) bleed , dat druipt langs arm en
handen (;)
gefchrei) driegt door 't gewelf (paleis ,) langs
hear kreet
(door) gallerij en wanden I (:)
deez' maar vliegt door de ftad tangs al de wegen (firaten)
hee(e)n , (;)
de daken fiddren van al 't klagen (fidderen van weeklagt) en
geween (:)
der Vrouwen kreet we6rgalmt door 't zwerk : zij kermen alien (,)
risof reeds 's vijands heir (,) betiormend fled en wallen,
Carthaag, of 'c oude Tyrr', (of Tyrus of Carthaag) verwoestte
door de vlam.
De aihier voorgeftelde veranderingen bevestigen , zoo wij meenen , de gegrondheid onzer aanbeveling. Eene gelijke omzigtigheid durven wij aanprijzen omtrent het gebruik der Deelwoorden , der onvolmaakte , in planCe van tegenwoordige,
Tijdwoorden, der veelvuldige Letteruitlatingen, en eindelijk
omtrent de afdeeling der Voizirmen , welke hier en daar zeer
willekeurig is , en gewis veel zoude winnen, wanneer men
niet langer de oude gewoonte volgde, om elken vers-regel
met eene hoofdletter te begirmen, maar dezelve alleenlijk bezigde bij den aanvang van eenen volzin , of bij eigene namen
van perfonen of plaatfen.
De Dichteres, vertrouwen wij, zal ons deze aanmerkingen
wel ten goede houden. Wij deden zulks te meer, omdat wij
met genoegen vernemen, dat er eerstdaags een nieuwe prach.
tige druk van dit klasfisch werk zal worden uitgegeven , en
wij dus gaarne zouden zien , tin dezelve, _zoo naauwkeurig
inogelijk , in het licht verfcheen. De algemeene toejuiching
van haren arbeid meet een prikkel EC meer zijn , om alle mogelijke zorgen ter volmakinge van een werk aan te wenden,
dat den Hollandfchen letter- roem door den tijd in alle opzig-

ten moec basdhaven.

laTT. dos. 140.
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MERONYMI DE BOSCH

fchatbare &tide! van Latifeche Gedichten, tot aana
E enhangfel
op den vorigen, door den zelfden Dichter uitge-

geven. Zij zijn meestal in de laatite vijf jaren, van 1804 tot
en met 1808, vervaardigd, bij onderfcheidene gelegenhedett
van vrolijken, ernitigen en treurigen card, waaronder dat sad
den Heer, M. STUART, bij het overlijden van deszelfs Echtgenoote, inderdaad nitro-tint, van wege de voortreffelijke befchrijvingen en wendingen , welke , ondanks het duizendma.
ten bezongene ouderwerp , mograns zekere nieuwheid behottden. Ook het vets eau den Hoogi. VAN DER EYIE over het
vermogen en de werking der Liefde , en dat aan den }leer
WILLINR op deszelfs Merrie-paard , onder den naam vax
den Arend bekend, dragen alle merkteekenen van dat jeugdige
vuur,, waarin wij zoo gaarne zien dat de grijsaard verjongtt
Id quoque nunc retreat petlus et ora finis.
Een enkel Gezang, uit Longinus, een Bijfehrift , uit eene
nog onuitgegevene Griekfche dichtverzameling overgenomen,
en een aantal andere Bijfchriften , in eene Latijnfche versmaat
overgebragt, vermeerderen de waarde dezes Aanhangfels,
betgeen nog verrijkt is met een elftal Lofverzen van des Dichters Vrienden, ter gelegenheid van deze uitgave, of op deszelfs beeldtenis vervaardigd, en waaronder her Griekfche van
den Heer seiFEN , van wege der zoetvloeijendheid, geene getinge plaats bekleedt.

Edele Harten, door Driften geflingerd, of Gevolgen van jeugdige L4tzinnigheid ; Tooneelfpet, door , J. F. D. EBERSTEIN. re
Anillerdatn, bij P. J. Uylenbroek. In 8vo. 91 BlatIz.
IViet alleen dat de Duitfehers ons met enkeie Tooneeleu
nit het burgerlijke leven in Dramatifche voorilellingen
voorzien, ,en eenige derzelven op de natuurlijkfte wijze afgemanic' hebben, maar zij hebben ons ook fommige •eheefe Romans op het Tooneel zinnelijk voorgefteld, wier nitvoering,
door derzelver eindeioozen dour, het geduld der aaniehouwers
op de moeijelijkite proef brengt; gelijk het Stuk van ARRESTO
betiteld De Militaire Stand , daarvan ten voorbeeld dienen
kan ; hoezeer fommige tooneelen, door de meesterlijke uitvet..
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voering onzer in dit y ak zoo bekwame Tooneelisten , op onzen Schouwburg ten hoogfle bevallen hebben. — Niet vergenoegd , echter , met den eindelijken alloop dier gevallen , zoo Kis
derzelver Verdichter die bepaald had , zijn fommige Vernuften,
ook in ons, Land , nog daarenboven werkzaam geweest , om
de gewone vraag der nieuwsgierigen : wat gebeurde er teen at
verder? almede te beantwoorden , door Vervolgen van Vervolgen dezer Stukken, gelijk met de Historic van Figaro, Ealalia
Meinau, De :lagers enz. plants gehad heeft, te vervaardigen ,
die echter altijd minder en minder dan de Stukken, waarvan
zij aanhangfeis moeten heeten , bevonden worden , en ook
bij derzelver afzonderlijke vertooning, eene bekendfchap met het eerfle Stuk , waarop zij geheel rusten , in
den aanfchouwer onderftellen , zonder welke hij zich gees
volledig begrip van de eerfle beweegoorzaken der handelingen , zoo min als van de eigenlijke karakters der daarin voorkomende handelende perfonen, maken kan hetwelk al die
foort van Vervolgen als een natuurlijk gebrek aankleeft.
Ook dit Vervolg van den Militairen Stand is daarvan befmet. Het is, even als elle zijne broeders , flechts een Vervolgdeel van een Roman , waaraan men weinig heeft, zoo men
bet eerfle of de vorige Deelen niet gelezen hebbe. Wij kunnen dus den arbeid des Heeren EBERSTEIN in dit vak niet dien
lof geven , welken wij uit verfcheiden trekken in dit Stuk vermoeden,dat hij eenmaal,zoo hij zich op geheel vrije onderwerpen
gelieft toe te leggen, zou kunnen verdienen. Wij kunnen echter niet nalaten , den Schrijver onze meening betreirende het
gebruik maken van het Hoogduitsch Joodsch patois in cea
Tooneelfpel kenbaar te maken, ten einde hij zich , die goedkeurende , in het vervolg daarvan moge onthouden.
Alle dc bijfieraden, welke men in eene Dramatifche voorilelling ter bevordering van eene meerdere bevalligheid
voor den aanfchouwer , aanbrengt, dienen uit de Natuur ontleend te zijn, en op de natuurlijkfte wijze bewerkt te worden ; immers de Drama onderfcheidt zich
juist daardoor van de oude Tragedie en Komedie, dat zij
meer de getrouwe nabootfing der Natuur, dan de verdichte
voorftellingen der Kunst ten doel heeft; zij vertoont de wereld en de menfchen zoo als zij wezenlijk zijn en handelen,
daar de kunst altijd meer eene Ideate wereld en menfchesi
voor oogen ftelt. Een Jood nu , die zijne eigen gevormde
taal, of mengelmoes van verfcheiden talen, fpreekt , is zeker
wel een voorwerp uit de wezenlijk beftaande wereld, en als
zoodanig wel een gefchikt voorwerp ter nabootfing maar
zoo moeijelijk, zoo onmogelijk om naauwkeurig te copieeren, dat alien , die zulks ocit onderflaan hebben, er ongelukkig in geflaagd zijn, en zulke wanfchepfels voor den dag ger
bragt hebben, als men in het gewone leven nergens aantreft.
Noe zeer nn

dikwijts een irekwaam Tesneelfpeler vele gebreKk2
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ken in dergelijke rollen verhelpen , vele eigenaardigheden
aan dezelve nit zijne eigen hebbelijkheid in het nabootfen der
Joodfche gemeene fpraak bijbrengen kunne, hij kan toch de
natuur niet zoo volgen, dat men geene onverdragelijke gemaaktheid in dezelve befpeure. Dit is het geval in den
Jood, die in de verraling vaa het oorfpronketijk Stuk van ARREST, voorkomt; dit is ook het geval in dit Vervolg , en
moet overal, waar men het wagen durft een Jood lang te doen
fpreken, het geval zijn. En war nog is dan de vrucht van eene
zoo ondankbare poging? dit: dat men een waarlijk deugdzaam en braaf man, a4hans gelijk de Jood bij ARRESTO en
in dit Stuk gekarakterifeerd words, alleen om zijne vreemde
taal,door het Publiek doer uitlagchen, hetwelk , daarmede bezig zijnde , niet het geringfte gevoel van de fchoonheid zijner daad hebben kan. Joden zelven , eie zoo ijverige
liefhebbers van Tooneelvertooningen zijn ,moeten hunne natie
beleedigd achten , door het voor hen onverwinnelijk verkeerd
accent en foloecismus, door eene valfche en geheel wanvoeget/pre tencoonffelling, veel belagchelijker gemaakt te zien,
dan het eigenlijk in den card der zaak zelve is, en moeten
dikwijls lagchen, niet om de nataurlijkheid der nabootting,
maar om de armharrige poging eens Schrijvers, die lets nabootfen wil , dat volftrekt boven zijn vermogen gaat.
Voor het overige , wat de bonding en werking van dit
Stuk bij eene dadelijke uitvoering betreft , kunnen wij des
Viet oordeelen , daar het, naar 't fchiint, op grond van de
zanmerkingen , die wij bereids ten .opzigte der vervolgen
vat) Tooneeidukken gemaakt hebben , tot heden niet op
het Amfferclamsch Tooneel is vertoond geworden ; alleen vermoeden wij, dat het aan de meerderheid der aanfebouwers
wel zoude bevallen, daar alle Stuncen, waarin het oorlogs!even en de militaire (land voorgefteld worden, dat geluk
doorgaans gehad hebben ; vervullende het commandeeren ,
exerceeren , tromroeten , en de altijd het oog trekkende nette
kleeding der Militairen, in deze foort van Stukken nog al het
ledige aan leerzaapheid, gezond verftand en wijsgeerig nut.
Deze is dus eene bastaardfoort van Tooneellinkken, die den
overgang tot de Pantomime en het Ballet uitmaken, en veet
iloffe voor bet gezigt, weinig voor gevoel, en , minst voor
den denkenden geest opievcren. — Zoo de Heer EBERSTEDI
zich in het vervolg wil toeleggen om den atgetneenen finaak
van het Publiek te fireelen, kan hij zeker niet beter doen,
dan- den door hem ingeflagen weg te vervolgen. Dat hij
flechts vele foldaten, vele orngangen., veel pracht, tiler en
daar een' Jood of Duitfcher invoere, en het Publiek zal met
zijnen arbeid ten hoogfte votdaan zijn. Maar wit hij enkelen kundige lieden en denkende wijsgeeren behagen , dan dient
isij een klein weinig betreden, zijpadje te kiezen doch dan
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-ViarfchUwen wij hem, zijnen arbeid zoo veel mogelijk van het
openbaar Tooneel of te houden , wij! geen Sophokles of Euripides daarop , in dezen waarin men eigenlijk aan Parades en zinflreelende voorfIellingen gewoon geworden is ,
zoude kunnen voldoen.

jevensgefchiedenisfen van Zelfmoordenaars. Door K. H. SPIESS.
Naar den vies den Druk silt het Hoogduitsth. Te Leeuwarden,
bij de Wed. J. P. de Boy. In Bee. 283 Bl.
onderfcheidene verhalen , van eenen tvê1 treurigen
D ertien
inhoud , gelijk reeds de titel vermeldc; men zal dezelve
doorgaans met declneming lezen , alhoewel, wij ontveinzen
slit niet, er near ons gevoel eene zonderlinge Hemming van den
geest vereischc worth , orn juist bij voorkeur zoodanige gefchiedenisfen te verzamelen. en dezelve alzoo in te kleeden,
als ook in dPt gefchrIt'den man van fmaak en gevoel kenfchetst.
Intusfchen die fchijnt nu de fmaak van mess, en wij hadden
van zijne hand meer dan een meesterfluk van even treurigen inbond. En, het is eene bekende mar ware opmerking, dat
bet eene zeer verkeeede gevoeligheid, of !fever wel gevoelloosheid, mag genoemd worden, de oogen of te wenden van
de ellende der menschheid; ee is geen droppel ellende minder
rondom ons, omdat wij het gezigt daarvan, nit zoogenoemd
teeder menschlievend gevoel, niet kunnen verdra gee ; integendeel, die dezelve opmerken kan, en opmerken wil, kan dikwijis veel nog voorkomen, zeer veel voor bet minst verzachten. Deze verhalen, die alle wel in gebeurde daadzaken hunnen
grond zulfen hebben, bcrezemen medelijden in met zoodanige
ongetukkigen , terwijl zij sevens de misdeed doen verfoeijen.
Wij vinden in dezelve vele menschkundige aanmerkingen en
wenken , en erlangen tot meerdere aanleiding ; zij doen ons
op onze hoede zijn tegen de wanhoop en wat daarcoe leidt ,
vooral de misdaden fchuwen, welke die wanhoop veroorzaken. Kortom het boekje, wegens het aantal der verhalen voor
geen uittrekfel In ons Maandwerk vatbaar, is lezenswaarriig;
en fchoon niet ieder bier voorkomend verhaal van dien card is,
de meeste, en het. geheel alzoo, doen den Lezer inflemmen
met dezen uitroep des Schrijvers: 0 Liefde I groot zijn de
„ vreugden, die gij den menfchen fchenkt/ Heerlijk zijn uwe
„ genietingen! Schoon is uw lot! Maar wanneer ik alle de
„ flagtofFers optellen wilde, die voor u gebloed hebben, dan
„ zou de menfchenvriend u p aten , verfoeijen , en zich voor
„ uwe bekoorlijitheden in eene woestijn verbergen." Immere
fchetlen van zoodanige tafereeien , met dac
wij vertrouwen
den Fleece SPIESS wel toe, alhoewel zoodrgevolg bij
niK I; 3
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nige gevolgtrekking niet billijk wezen zou , daar men do
vreugde in de eene, en het treurige in de andere ichaal behoorde te leggen, wanneer de eertte toch de andere rilkelijit
zou overwegen , vertrouwen wij; behalve het een en ander
nog, dat men almede overwegen en toetfen moest, eer tam
juist de Liefde , als de veroorzaaktter van zoo veel ongeluks
en tranen, 20U mogen veroordeelen en paten. Het komt ons
voor, gelijk wij reeds vroeger opmerkten , dat de Heer semss
sneer in zijn yak werkt , wanneer hij de helen des ongeluks,
dan wanneer hij de paleizen der vreugde teekent. Er is indedaad ellende genoeg, maar men behoeft daarom juist alles Hier
aan te zien van deszelfs zwartfte zijde, of al her zwarte bij
voorkeur op te zoeken.

Ontdekking en Begrafflng van geheirne en groote Misdaden.
Zijnde eene Perzatneling van merkwaardige bewijzen der Goddelijke regtvaardigheid en wedervergelding , ter waarfchuwing
en vermaning der Jeugd en van den zoogenaamden Getneenen
Min. Naar het floogduitsch4 gevolgd. Te Anillerdarn
J. van der Hey. In 8vo. 199 Bl.
voorbeelden , en daaronder vele seer treifende,
E enhoeaantal
het geweten' martelt, en de bedrevene verborgene,

dikwijls lang verborgene, misdaad aan den dag brengt, of hoe
het toeval, zoo als men bet noemt , maar liever de altijd werksame regtvaardige Voorzienigheid , het kwaad uitbrengt, en
den misdadiger der billijke ftraf te gemoet voert. — Wij wenfcben , dat dit boekje vele Lezers vinde: misfchien dat bet
den een of under van' bet pad der misdaad terug brenge, die
nog niet te eenemaal verhard en voor elle nadenken onvatbaar is. Maar vooral den Vader en Opvoeder moeten wij hetzelve aanprijzen: hij vindt hier menig verbal, dat, bij een
wijs en voorzigtig gebruik, het kind en den aankomenden jongeling diepen indruk geven kan van het alziend oog der alomtegenwoordige Godheid. Met dankbare aandoening herinnereti wij
ons nog eenen waardigen man , die op onze vorming eenen
grooten invloed had, en die, bij bet vermoeden of ontdekken
van bedrog, bedekten handel en leugen, foortgelijke gefchiedecisfen voortreffelijk wist re gebruiken, menig fckuldig hart
tot tranen bewoog , en de lrjem der ondeugd daardoor vet.
tlikte. Tot dat zelfde oogmerk zij dit boekje iederen Schoolmeester welkom.
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van het Opvoedings-lnflitut te Schnepfenthal door
deszelfs tegenwoordigen Belluurder C. Go SALZMANN, met eenen
platten grond van het Landgoed; uit het Hoogduitsch vertaald , met het welgehjken.d ilfbeeldiel en eene korte Levensbefchrijving van den Schrijver vermeerderd , door J. VAN
WIJK ROELANDSZ. Te Aimflerdam , bij J. van der Hey.
In avg. 1.1.8 B6

Befchrifring

l had dit werkje ook geene andere waarde dan het welgeA
lijkend Afbeeldfel van den waardigen
en het
beknopt bcrigt aangaande den Schrijver , zoo zou het nog
SALZMANN,

wizen Landgenooten welkom zijn. Maar wie verlangde niet
lets meerder te weten van Schnepfenthal, en het daar door sm.zMiNN gevestigd zoo beroemd ;Inftitua. Zoo veel men verlangen kan, zal men nu te dezen aanzien zijuen weetlult kunnen
voldoen. Men zal bij het bier gegeven verfiag den waardi•
gen man bewonderen, en de kweeketingen gelukkig achten,
die onder zijne leiding zijn. Dat hij niet eigenlijk gezegde
geleerden varmen wil, is bekend; maar hoeveel vindt men
bij hem, dat niet minder heilzaam is, en dat men elders te
vergeefs vcrlangt; terwijl 's mans Inftitut misfchien voor een
aantal, ten aanzien van geleerdheid en taalkennis, niet minder voordeelig was. Te bejammeren zou het voorzeker zijn,
zoo deze beproefde inrigting bij 's mans overlijden te gronde
ging! SALZMANN denkt met zekere vrees aan mogelijke veranderingen in een of ander dat hij beproefd vond , en waarfchuwt daar tegen ernflig; het geheel lijdt toch niet zelden,
en gaat zelfs wel te grond , bij verandering en zoogenoemde
verbetering, ook bij den besten wit. intnstchen is hij zelf
er verre af,, het Inaitut van Schnepfenthal voor votrarakt te
houden; in tegendeel, bijna al de lieden van ons getelfchap trachten, zegt hij, hetzelve meer en meer der volmaaktheid te doen naderen. Het voorname, waarvaor wij
bij de opvoeding te Schnepfenthal zouden waarfchuwen, is de
aankweeking bij iederen kweekeling van zekeren militairen
geest, die tc;ch voor iederen kweekeling niet even noodig en
nuttig is. leder' jongeling wilden wij niet gaarne ats Officier
en tot Officier gevormd zien. Dan men zegt, dat de ondervinding deze onze vreesreeds bewezen heeft ongegrond te
zijn. Wij prijzen het boekje ter lezing en herlezing aan, 'a
seen zich voorzeker niemand beklagen yd.

as

4,4 DA VAN STAVEREN, DE VORSTZLIJRZ KRUGSDIAN.

.De Vorfielijke Kriigsman op het Slagveld; aan alle oorlogvoe.
rende Mogendheden toegewtjd , door Mr. DANIEL VAN STAVEREN.
re Amfierdatn, bij A. B. Saakes. ass). In gr. 8vo.
pene onderneming , in de daad van belang, en eene bedee..
3-:4 ling, die den hoogfien lof verdient. Een Dichtliuk aan
iedere oorlogveerendeMogendheid toegeunyd, waarfchijnlijk om iedere zoodanige Mogendheid van den oorlog of te fchrikken.
Een flout beam intusfchen ; de man , die alzoo den oorlog wegzong, verdiende voorzeker zijne Ridderorde, en 1.m
een Standbeeld op den Parnas.
Quod fi deficiant vires, audacia cerre
Laus eat; in magnis et voluisfe fat est"
0
zoo zal de Heer en Mr. VAN STAVEREN gedacht heb.
ben. De proeve , die thans voor ons ligt, is, vreezen
wij, mislukt; hoezeer d6 Dichter zich alle melte gal, om
iedere ijsfelijkheid op het Slagveld aan te flippen ep te bijzon.
deren, b. v.
Gebroken labels, door geronnen bloed verroest
Een lijkhoop — vaandels —pauk en Flanders, neergefrnetell
Op legertenten , die gefcheurd zijn en verwoest. -Een ruiterspaard, waarvan de hals is opgereten. —
In deze vuile float ligt een Tamboer gefmoord —
Een Brigadier, gewond door negen fabelhouwen,
Die hoogstwaarfchijniijk is door deez' Sergeant vermoord...a
Een zoetlaar, zonder neus — twee ligtgekleede vrouwen :Ben groene mantel, hier nog vastgekleefd aan 't tijf
Van eenen Kolonel, wreedaardig doodgeftoken ;
Deez' grove linnen kiel, door bloed gekleurd en flijf,
Bedekt een' jong' Husfaar, wiens borstbeen is verbroken...
Daar ligt de Kapitein, die 't yolk een voorbeeld gal: enz.

Wij gelooven , dat de Dichter tot die Helder/ behoore„
waarvan bij zegt:
Men kan een Held zijn, fcheen men nimmer bleed vergiet.
Eu zulke worden er vele in den Landelevonclent
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De onfchadelijkheid vgn de Leer der Ontnagt aangewezen:
of een betoog , dat er in de Leer van ons zedelijk onver.
mogen tot Geloof en Bekeering geen voorwendfel ligge Ivor
Ongeloof en Onbekeerlijkheid , noch aanleiding tot ontinoediging. Door R. SPEEL51AN Predikant te liardinxveld. Te Dordrecht, bij A. Blusfd en Zoon.
gr. 8vo. 290 Bl.
e Eerw. SPEELMAN komt , in dit Werk , als verffandig en gematigd voorflander van 't leerltelfel
der Gereformeerde Kerk , betreffende 't zedelijk onvertno.
gen tot geloof en bekeering , te voorfchijn. Hij heeft
voornamelijk ten oogmerke, om 't fchadelijk misbruik
Bier leere , en vele vrij algemeene verkeerde voorftellingen omtrent dezelve, te keer te gaan, de alleen ware
leer des Bijhels desaangaande , naar zijn inzien , duidelijk voor te dragen , en derzelver allernuttigst gebruik
aan te toonen. Tn 'r voorbijgaan worden ook deze en
gene , naar 't oordeel van den Schrijver , ongefchikte en
nadeelige begrippen , onitr:nt eenige andere met de leer
tier onmagt in verband ilaande leortiellingen, tegenge•
fproken, en betere opvattingen derzelven aan de hand
gegeven. Hierdoor , en ook door de geheele wijze van
ontwikkeling , van al 't geen de Schrijver oordeelde te
kunnen dienen , om tie voorgenomen hoofdzaak in 't regte licht te plaatfen , en den Lezer voor wanbegrip en
misbruik te beveiligen , is deze Verhandeling zeer uitvoerig geworden; voorzeker veel te uitvoerig, om door
alien, die belang hebben bij 's mans oordeelkundige t2regtwijzingen, met vereischte oplettendheid doorgelezen
to worden. Een kort, en desniettemin duidelijk en vol.
ledig uittrekfel, met weglating van fommige min noodige
uitweidingen , zou, onzes oordeels, aan 's mans loffelijk
oogmerk beter beantwoord hebben. Uit zoodanig handboekje zou de gemeene man in de daad veel vourdeel kunLl
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nen trekkers , en daardoor aan menigen Leeraar van der.
gelijke gematigde denkwijze de weg gebaand, oftimeergemakkelijk gemaakt worden , om, in ondericheidene Gemeenten , redelijker denkbeelden omtrent dit teeder Rut:
in omloop to krijgen. Zoodanig gebruik zou ook kunnen gemaakt, zijn, of nog gemaakt worden , van foortgelijk Werk van den Predikant VISSER , in 1802 in 't licht
verfchenen (*), hoewel beide Schrijver's , in fommige
opzigten, nog al uiteenloopen.
De hoofdzaak , die zich de Schrijver, met deze Verhandeling , heeft voorgelteld , is een betoog, dat de leer
van 's menfchen zedelijk onvermogen tot geloof en bekeering, met de hiermede in verband ftaande noodzakelijkheid der goddelijke genadewerking, hoe zeker ook
geen voorwendfel voor ongeloof en onbekeerlijklieid ,
geene aanleiding tot ontmoediging of zorgeloosheid, regt
verftaan wordende , kan opleveren.
Wei te regt geoordeeld hebbende, dat, om over de
leer van 's menfchen zedelijk onvermogen tot de beoefening van geloof en bekeering wel te denken, 't hoop.
noodig zij, vooraf te bepalen, wat wij door 't bier bedoe/de geloof en de daaruit voortvloeijende bekeering
te verftaan hebben , handelt hij daarover in de eerie
plants opzettelijk , bl. 9-54. Maar de wijze , waarop
dit gefchiedt komt ons voor niet zoo gepast en overredend te zijn, als dezelve , ter hereiking van des Sclirijvers doel , had moeten wezen. Eerst draagthij zijne denkwijze, in onderfeheidene ftellingen , in 't breede voor,
en voegt daarhij ten /Ione, bi. 34, 36, 54, eene groote
menigte opeengehoOpte fchriftuurplaatfen , waarin alle
voorgeftelde denkbeelden zullen vervat zijn, die echter
alleen aangewezen worclen , zonder 't minfte bewijs, dat
daarin waarlijkciit alles alzoo geleerd words. De Lezer
inoet zelf zijnen,Bijbel in de hand nemen , een half honderd
en meer plaatfen nalezen, en dan twijfelt de Eerw. SPEEL.
MAN niet , of hij zal , bij een biddend onderzoek , ontwaren , dat de door 'hem voorgedragene leer , in den
grond , leere des Bijbels is. Van hoe vele Lezers is dit
wel te verwachten ? En hoe moeijelijk zullen de meesten,
die dit mogten ondernetnen , bij . alle aangehaalde plaatfen
raden, wat de Schrijver eigenlijk uit dezelven heeft witlen
( I) Over den waren aard en ha aanwezen van 's menfchen
zedelijk verderf en mirage ten perk.
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len afleiden ? kVaarom althans niet liever eenige weinige nit,*
gekozen , die deze leer bevatten duidelijk aangetoond,
dat dezelve daarin waarlijk gevonden worth? waarbij
men dan voor hun , die grooteren lust tot onderzoek heb,
ben, nog andere zou kunnen voegen, om naar goedvinden verder daarmede vergeleken te worden. Wij kunnen
ten minae niet gelooven , dat de Schrijver in 't begrip
'hat , dat men niet , dan uit zoo vele zamengevoegde
plaatfen , eene, volgens zijn begrip, voor ieder mensch
zoo angelegene waarheid zou kunnen verftaan.
In het tweede gedeelte zilner Verhandeling komt de
Schrijver nader ter zaak, er zijn werk van makende,
om zedelijk onvermogen der menfchen tot geloof en
bekeering , met bewijzen nit Gods woord, als waarheid , te Ilaven, en tevens na te gaan , waarin wel eigenlijk dit onvermogen gelegen zij, 55-117. Hij erkent , dat men, in den Bijbel, zoo 't hem toefchijnt ,
geene , of zeer fchaars , regtdreekfche bewijzen voor
dit onvermogen aantreft , en beweert met refit , dat
Jerem. XIII: 23. en a Cor. III: 5. verkeerdeiijk daartoe
gebragt worden; gelijk dan ook andere, doorgaans hiertoe in 't midden gebragte plaatfen , geheel en al met
Itilzwijgen voorbijgegaan worden. Maar hij vindt er
vele, die, bij wettige gevolgtrekking , nit Gods woord
zijn op te zamelen , en als zoodanig bij onbevooroordeelden genoegzame bewijskracht hebben. Hij beroept
zich op vele gebeden van godvruchtige menfchen, die
't gezegde onvermogen vooronderftellen , LI: 12.
CXIX: 18, 19. I Citron. XXIX: 18, 19. vergeleken
met de leer van Jezus, Luk. XI: 9-13. van Paulus,
Rom. XV: 13. Eph. I: 16-2o. I11: 14-19. Kolosf. I;
2 Thesf. I: ti. Petrus, i Br. V: to. Openb. I:
4. Op Ile/lige uitfpraken van de Sehriften des N. V.,
waarin zal geleerd zijn, dat de 11!er „ door zijnen Geest,
het geloof en de bekeerir g dadcliik werkt , Hand. XVI:
12,-15. 1 Kor. HI: 6. Phil, , 13. Koh I: 12,
i n Jak. I . 18 Op goddelijko b;:/often, die, ointrent deze genadewerking , reeds in de Voorzeggingen van het
Oude Verbond, voorkomen , Dent. XXX: 6. X: 16: Jet-.
LIV: 13. LV: 10, II. En eindeiijk vooral op de ge.
zegden van Jezus , Jo. VI: 44, 65. Alle deze plaatfen
legt de Schrijver op zijne wijze nit, met aanwijzing tevens van de bewijskracht, die hij oordeelt in dezelven
gelegen te zijn: waarover wij met hem niet willen twisten,
L1a
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ten. En nu volgt dan nog eene nadere aanwijzing ,
waarin eigenlijk het nu alzoo bewezene onvermogen gelegen zij. Het is niet gelegen in een gemis van redelijkheid, van 't vermogen om te kunnen oordeelen,
te kiezen en te handelen ; ook niet daarin , dat wij
geheel van alien gevoel, nopens tedelijk goed en kwaad ,
zouden heroofd, of met hetgeen te gelooven en te betrachten is niet zouden bekend zijn , maar in de drie volgende bijzonderheden r. in de, bij bet gevallen menschdom , overwegende kracht der zinnelijkheid boven de
rede. 2, eene daardoor veroorzaakte fmakeloosheid
voor geestelijke en bovenzinnelijke dingen. 3. in vele ,
door die fmakeloosheid kracht doende en heerfchende
vooroordeelen. Dat zoodanige gebreken zeer algemeett
zijn , wordt, op grond van zielkundige waarnemingen,
uit de treurige ondervinding over 't geheel niet kwalijk
bewezen. Maar bier misfen wij weder de vereischte aanwijzing , dat daarin 't onvermogen tot geloof en bekeering, volgens de leer der Heilige Schrift , beftaat.
Al 't voorgaande aangenomen zijnde , kon het den
Schrijver niet poeijelijk vallen , om , in de derde plaats , de
onfchadelijkheid der alzoo verklaarde leer te bevestigen.
En dit moest dan ook 't voornaamtte en uitvoerigfle ge.
deelte van deze Verhandeling uitmaken , bl. 117-25t.
Hij bevat hier alles in de volgende fleilingen: i. Hetgeen Gods Geest aan den zondaar,, dien Hij tot geloof
en bekeering bekwaam maakt , eigenlijk doet, is , dat
Hij .hem het verftand verlicht, en zoo bet oorfpronkelijk tusfchen zijne rede en zinnelijkheid aanvankelijk bij hem herftelt , zijnen fmaak , ter juiste onderfcheiding van geestelijke dingen, vormt , en zijne vooroordeelen, met, derzelver misleidende kracht , te onder
brengt; zoodat hij de genade van God, en 't groot belang , 't welk hij daarbij heeft , nu gezetteliftc en verflandig leert beoordeelen en vrijwillig verkiezen , zich
aan den Verlosfer leert toevertrouwen , om door Hem tot
den Hemelfchen Vader weder te keeren. 2. Doch de
Geest verlicht het verftand des zondaarsniet onmiddellifk ,
maar op eene geheel middellijke wijze. 3. Deze zijne
genadewerking worth aan niemand onthouden ; die ze
in waarheid zoekt , die vindt ze ; en waren er vaak
velen , die , door dezelve , niet dadelijk tot geloof
en bekeering werden opgeleid , dan hadden zij zich
zeker altijd het eerst aan den Geest en zijne genade anttrot,
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trokken. 4. Deze genade is bij den eenen, in verge.
lijking van den anderen , in natuur en werking , nooit
ondericheiden ; het eenige , maar ook ware onderfcheid,
't welk in dezelve is op te merken , heftaat daarin, dat ze,
under zijn wijs belluur,, bij dezen haar weldadig does,
opregt geloof namelijk en ware bekeering , bereikt ,
terwijl ze bij anderen , door eigene boosheid en vrijwilligen tegentland , eindelijk geheel zonder bedoelde uitwerking blijit. 5. Dc genadewerking des Geestes is
wel noodzakelijk , om ons tot geloof en bekeering bekwaam te maken, en daarin )feeds te doen voortgaan;
doch niet, om daartoe vrijheid en verpligting te geven.
6. Te gelooven en zich te bekeeren , is geenszins wonder.
werken te doen ; ook is daartoe zoo min eene groote
geleerdheid noodig , als een fijn geflepen vernuft.
Deze Itellingen worden eerst , met fchrander oordeel ,
ontwikkeld, daarna onderfcheidene gevolgen , ter bevordering van 't nuttig gebruik derzelven, met bedacht.
zaamheid daaruit afgeleid , en eindelijk vele daartegen
ingebragte bedenkingen van verfchillenden aard, zoo
veel mogelijk , uit den weg geruimd.
Ware altijd over dit fluk zoo gedacht , de 13ijbelplaatfen, die men meent daartoe te behooren , alzoo,
met vermijding van fchoolfche bepalingen en fpitsvondi•
ge ondericheidingen, uitgelegd, en tevens de eenvoudige Christen tegen elk misverftand en misbruik zoo
oordeelkundig , gemoedelijk en ernaig gewaarfchuwd,
er zou voorzeker niet zoo veel nuttelooze en voor de beoefening van 't ware Christendom hoogst nadeelige twist
over onttlaan zijn.
In dcnzelfden geest , als al het vorige , zijn ook de
vermaningen , opwekkingen en onderrigtingen, die het
vierde en laatite gedeelte dezer wel doordachte Verhandeling , bl. 252—ego, nitmaken.
De Brieven van Paulus aan de Philippenzen; benevens
die aan de Hebreen , en de Tweede Brief aan TimotIzeus 5 door W. E. DE P.RPONCHER. Te Utrecht, bij
J. van Schoonhoven. 1809. Your Rekening van den
ilutheur gedrukt. In gr. 8vos

o

ok in dit Deeltje, waarmede de gi,dvruchtige en arbeidzame Edelman DF, PERPONCHER zijn loffelijic
Werk over de Brieven van Paulus ten einde brengt ,
L13
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blijft hij zichzelven , in de wijze van vertalen en ult.
leggen , gelijk. Behalve vele aanteekeningen , tot opheldering der vertaling en verklaring van den bedoelden
zin, ontmoet men ook bier, ginds en elders, vooral bij
den Brief aan de Philippenzen , uitweidingen, die men er
niet altijd zou verwacht hebben; b. v. bij Phil. I: 22.
11: 5. over de verhevene en flandvastige godvrucht van
Paulus; II: if.t. over de noodzakelijkheid, ow bidden,
pogen en werken met de inwachting der Goddelijke ge.
nade te doen gepaard gaan ; II: 15. over de voortreffelijkheid van den Godsdienst der Openbaring boven dien
der Rede; III: 14. over de noodzakelijkheid om te ftreven naar volkomenheid ; IV: 8. over de volledigheid
van de Zedeleer van 't Evangelie. Zoo ook bij Hebr.
I: 3. hoe wij de verborgenheid van 't Zoonfchap van
Christus moeten behandelen ; V: 6. over den Godsdienst der Natuur,, als, naar deszelfs oorfpronkelijken
card, den waren Godsdienst der menfchen, den Godsdienst van alle tijden en volken, ook van alle engelen,
ja van alle fchepfelen , van de eeuwigheid zelve, en
over den Joodfchen en Christelijken Godsdienst , als
uitbreiding en volmaking van denzelven.
Dat Paulus de Schrijver is van den Brief aan de Hebreen, wordt door den Heer DE PERPONCTIER, als 011twijfelbaar, vooronderfteld , zonder lets tot bewijs daarvoor bij te brengen. Dit gefchrift is , zijns oordeels,
geen Brief, maar Verhandeling over een Coen met de Joden in gefchil zijnde hoofdpunt , betreffende de affchafling der Mozaifche Ceremoniewet, en tevens eene Ver.
tiedigings-rede.
In een Naberigt meldt ons de Schrijver, dat hij nu
zijne Verklaring van de Brieven van Paulus volbragt
bebbende , de onderfcheidene Stukjes , onder algemeene
Titeis , tot an Werk , in elrie Deelen, heeft vereenigd,
waarvan 't Eerflen Deeds ifle Stukje den Brief aan de
Rom. zal bevatten , 't 2de de Brieven aan de Gal. Thesf.
en Titus ; 't Tweeden Deeds ifle Stukje den alien Brief
aan de Cor., 't 2de den aden aan de Cor.; 't Derden
Deels Vie Stukje den 'Ben aan Tim. en de Br. aan de
Eph. Colosf. enPhilern.,'t 2de den inhoud van dit laatite boekdeeltje.
Wij wenfchen den voortreffelijken man geluk met zoo
veel afgedaan tverk , dat , blijkens eene bijgevoegde lijst
van nog te bekomene fchriften van dezelfde hand, van
ye-
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velerlei acrd is , doch voornamelijk betrekking heeft op
godsdienflige onderwerpen. Hierin blijve, bij 't klimmen zijner jaren , zijn troost en Reim, en de meeste ver.
aangenaming zijns levens , zoo als wij dit mogen verwachten van eenen Grifsaard, die reel zag, ondervand en
doorging, Wiens beeldtenis wij bl. 5, indien wij ons
niet bedriegen, zoo gelled nit 't hart van den waardi.
gcn Schrijver geteekend vinden.

Des Christens verpligting tot zedelijke Christelijke vodkamenheid , voorgefield in eene Leerrede, over Meath. V:
48, door ABRAHAM EVERAARS, Predikant te 131sfelmuiden: in)* gelegenheid van zijn vertrek uit de Gemeente
van ilnillerdam. Te ilmgerdam, bij W. Brave. 1809.
in gr. sv,.

H

oe groot het aantal zij van Affcheids-Leerredenen,

welke van jaar tot jaar gehouden worden , en alsdan doorgaans in het licht verfchijnen , en hoe zeer
daaruit eene eenzelvigheid van behandeling ontfta ,
welke den leeslust zelden verder uitftrekt , dan onder
hen, die den vertrokken Leeraar zich in deszelfs nageiatenen arbeid nog gaarne herinneren, maakt echter deze Leerrede van Ds. EVERAARS een allerwezenlijkst on•
derfcheid, zonder dat men zelfs de bijzonderheid in
aanmerking hehoeft te nemen, dat deze waardige Man
de gr)ote Gemeente van Amfterdam met die van het een.
voudige Overijsfelfche Dorp verwisfelt. Zeer wijsfelijk
zwijgt de Leeraar van de beweegredenen daartoe, en
ook daarom houdt de Recenfent deswege het flitzwijgen. Hij acht zich alleenlijk gelukkig, eene Leerrede
te kunnen aanprijzen, welke van den echten Christelij.
ken ftempel is , overal voorflellende en bentoedigende
tot echte godvrucht en deugd. De ftelling: „ Het is
„ onzer aller pligt, naar zedelijke Christelijke volko„ menheid te than,” words zeer goed ontwikkeld,
door bet ondeizoek: wat is zedelijke Christelijke
volkomenheid ? 2.) door het bewijs der verpligtinge ,
en 3.) door de wijze, hoe zulks hehoort te gefchieden. De voordragt is allezins eenvoudig, gefchikt naar
de algemeene bevatting. De behandeling is kort en zake.
lijk ; hoewel de veelvuldige herhaling der woorden zedelijke Christelijke volkomenheid , bij de lezing vooral , eenigtins
L14
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tins hinderlijk is. De aanprijzing of toepasfing is ernflig,
overredende , krachtig. Voortreffelijk is des Leeraars
voorftelling wegens zijne pligtsvervulling van eenen
twaalfjarigen dienst. Men vindt hier niets van die oude
beuzelarijen en loutere klanken , welke zoo dikwerf bij
dusdanige gelegenheid de plaats vat waardigen ernst innemen. Geluk der Gemeente , welke zulk eenen Leeraar
ontvangt! Dat zij zich zijnen dienst waardig make, en
zijn levenslot verhenge !

Karakterfchetfen van fommige Perfonen , voorkomende in
de Lijdensgefchiedenis van Yezus , met betrekking tot
bonne gezindheden jegens Hem. Door JOAN LODEWIJK
EWALD. Uit het Hoogduitsch. Te Arnfierdam bij
J. van der Hey. 1809. In gr. g vo. 155 Bl.

A

l wat van den waardigen EWALD komt , is oole on-

zen Landgenooten welkom : bij treft den juisten
toon voor het hart : terwijI hij goede en gezonde denkbeelden aan het verftand verlevendigt, geeft hij ook aan
het meest bekende en gewone dikwijls eene zoo onverwachte als doelmatige wending: ook dan, wanneer men,
op hetgene hij ftellig daar neder fchrijft , bier of daar
eenige bedenking had , bevalt en overtuigt ons iedere
praktifche aanwijzing en iedere godsdienflige zedeles;
en als wij al bier of daar zijn gevoel een weinig overdreven vonden , zoo roert en treft wederom oogenblikkelijk her ware en goede, de zuivere godsvrucht, tot
welker beoefening alles eeniglijk door hem wordt opgeinerkt , opgewekt en geleid. Dit klein gefchrift zal zijne vrienden onder ons niet minder, dan de overigen,
die wij reeds van hem bezitten , bevallen. Predikatien,
Bakken van predikatien , mag men deze opftellen, des
begeerende, noemen. Wij zouden liever zeggen: iedere
overdenking levert daartoe overvloedige bouwftoffe.
Befchouwing , gefchied- en uitlegkundige aanwijzing,
in EWALD'S fmaak en naar zijn gevoelen de gefchiedenis opgegeven en voorgefteld— dit gaat vooraf ; maar het
grootite deel is toepasfing , en bier vindt ieder gods.
dienilig hart voedfel , en ieder Christenleeraar treffende
wenken. Ziet flier den Inhoud: I. MARIA VAN EETHA••
NIE. Uitlating der kieschfte , fchuldelooste liefde. H. PETaus. Ebbe en vloed in de liefde voor Yezus.
JOAN.*
NES.
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NES. Vertrouyelijkbeld en liefdegehoorzamnbeiti omtrent

IV. PH.ATUS. OnEer,Vailligheicl omtrent .7ezus.
V. JUDAS. Ergernis aan7ezus. VI. KAJAFAS EN DE FA,.
VV.

marl. Haat tegen ,7ezus. V ff. HET JOODSCHE VOLE.
Wankelmoedigheid omtrent Yews. Doze korte opgave
toont bet oogpunt , waarnit hier ieder karakter voornarnelijk wordt befchouwd ; en in deze dagen vooral moge
dit werkje voor velen een nuttig en aangenaam leesboek
zijn ! Gedachten , als b. v. de volgende, worden voor
velen vruchtbaar ten goede!
„ Ook dit verheugt mij , dat Hij (JEzus) liefde jegens Hem acht; dat Hij gaarne geliefd werd van de genen , die hem kenden. Het zou mij lang zoo aangenaam niet zijn, als Hij zich enkel als een koel zedemeester getoond; als Hij, b. v. gezegd had: Ik wit
niets , dan dat gij deugdzaam en goed zijt , dat gij mijne voorfchriften volbrengt , en u naar mijn voorbeeld
vormr. Voor het overige is het mij om 't even , wat gij
van mijn' perfoon gevoelt. Het gaat mij niet aan, of
gij ooit aan mij denkt , of niet , of gij naar mij verlangt, of niet, en of gij gaarn iets voor mij doen zoudt
als gij flechts doet, wat ik wil. — Ik zeg het zon.
mij ,niet zoo aangenaam zijn , als Hij dus gefproken had.
Want wie niet geliefd wil zijn, wie geen prijs op liefde ftelt , dien heeft men ook niet lief. Ik zou dan ook
niet zoo gaarn doen hetgeen Hij zegt, omdat Hij, die
bet mij gezegd heeft, mij minder zou aangaan. Maar
Hij is ook niets minder dan zoo; hoe dikwijls men het
ons thans wijs wil maken. Waarlijk, in MARIA kon Hij,
bij deze gelegenheid , geen gehoorzamen van zijne geboden hoogfchatten; hetgeen zij deed, had Hij inimers
nooit bevolen. Het zalven :op zich zelve kon Hij toch zeker
geen goed werk noemen. Dit was toch eerie uitgave van
3co zestehalven op zichzelve niet. Hij fchatte de liefde tot zijnen perfoon , dit aan Hem gehechte , van Hon
vervulde hart ; Hij achtte den eerbied en de teederheid ,
uit welke de geheele handeling voortvloeide. En bij
zoo vele gelegenheden zeide Hij het immers uitdrukkelijk, dat Hem aan liefde voor zijn perfoon gelegen was.
Driemaal vraagt hij PETRUS : niet : wilt gij mijne
geboden gehoorzamen? — maar : „ Hebt gij mij lief?"
—Haar is veel vergeven," zegt Hij van de vertrouwende vrouw, „ want zij heeft veel lief." En tegen zijne
leerlingen zegt Hij immers uitdrukkelijk : „ Wie vader
of
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of moeder " — niet : meer gehoorzagmt , maar
„meer lief heeft dan mij, die is mijnes niet waardig."
Eenvoudig en treffend waar vonden wij vooral ook
den aanvang van de sde Overdenking, hoe men ook nu
juist zoo verfchillend en op even dezelfde wijze JEZUS
befchouwen en beOordeelen zou, en hadden dit tot eene
meer uitvoerige proeve voor onze Lezers gefchikt ; dan
EWALD is overvloedig bekend: eeniglijk geven wij nog
het volgende uit het Voorberigt : „ De gezindheden
der menfchen, omtrent jEzus , blijven zichzelve, over
het geheel genomen , ten alien tijde genoegzaam gelijk.
Er zijn altijd meer of minder PILATUSSEN , die onverfchillig jegens Hem zijn; JODEN , die zich, door zulken, die in der tijd den toon geven, voor en tegen Hem
laten Itemmen; PETRUSSEN , die Hem door menfchenvrees verloochenen; JUDASSEN, die zich aan Hem ergeren; KAJAFASSEN , die Hem haten ; en JOANNESSEN,
die Hem lielhebben. Hetgeen dus van deze gezindheden in de eerile eeuw geldt, dat geldt daarvan
ook in de negentiende eeuw, en in alle eeuwen. Hetgeen van deze gezindheden geldt in JERUZALEM en PA■
LESTINA dat geldt daarvan ook in DUITSCHLAND,
ZWITSERLAND , HOLLAND en overal. — Deze gezindheden zijn , naar JEZUS uitfpraak , ten hoogne ge.
wigtig voor zedelijkheid en Christelijke godsdienItigheld." enz.

Disfertatio Medico - therapeutica Inauguralis , de .eirfenici
in coPpore humane efeetibus ejusque ufu hodie celebrate
Medico , praefertim ad Carcinomatis curationem , pro
gradu defenfa a BERNARDO FRANSISCO SUERMAN.
Traj. ad Rhen. ex officinis 0. Y. van Paddenburg et

.7.

van

Schoonhoven. 1809. 8o pp. quo.

n den tegenwoordigen tijd, waar zoo algemeen gefproI ken en gefchreven is over de genezing van den Kan-

ker, was het geenszins to verwonderen , dat de een of
ander der Ituderende Jeugd dit onderwerp, zoo zeer een
opzettelijk onderzoek waardig, voor eene Akademifche
Verhandeling uitkoos. De Heer SUERMAN, een Leerling van den beroemden VAN GEUNS , is het, die ons
zulk eene Verhandeling Levert ; daarin de uitwerkfelen
van
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can bet Rottekruid in het menfchelijk ligchaam, en deszelfs in onze dagen zoo zeer geroemd geneeskundig gebruik, in het biizonder ter genezing van den Kanker,
behandelende. De Schrijver, naar ons inzien , zeer juist
Oordeelende, dat de heelkrachten of de aitwerkfelen van
eenig geneesmiddel in den zieken toeltand van het ligchaam niet volkomen kunnen gekend worden , tenzij men
een juist begrip hebbe van der geneesmiddelen wijze van
werking en derzelver vermogen in den gezonden ttaat ,
befchrijft , na in bet ifte Hoofdttuk over de Vergiften
in het algemeen , derzelver definitie , wijze van werking
en verdeeling, en over de plaats, welke het Rottekruid
onder deze bekleedt , gehandeld te hebben , in het 2de
het Rottekruid, als zoodanig, in zijne menging en fcheikundige eigenfchappen; in het 3de die gevolgen en verfchijnfelen , welke in een nog leveed ligchaam waargenomen worden , dezelve befchouwende , zoo als zij ,
naarmate hetzelve door den mond , of door inademing ,
of eindelijk uitwendig aangewend is , zich vertoonen.
Het 4de Hoofdftuk handelt over de aanwending van het
Rottekruid tot genezing van fommige ziekten , zoo als die
van tijd tot tijd plaats had ; het 5de meer bepaaldelijk
over deszelfs , reeds door vroegere en nu door latere Geneesheeren , onderfcheiden gebruik ter genezing van den
Kanker; waarop dan , in het 6de en laatfte, de Schrijver, als bij gevolgtrekking , wil betoogen, dat het Rottekruid, als een fchadelijk , verderfelijk , onzeker middel,
in het bijzonder ter genezing van den Kanker, van den
ilechtften ttempel , het gebruik en de aanbeveling van
voorzigtige Geneeskundigen onwaardig is.
Wij voor ons meenen met het grootite regt te kunnen
'Verzekeren , dat de Schrijver zijne voorgeftelde taak
loffelijk en naauwkeurig volvoerd hebbe, zonder ons nu
nog in te laten met de beflisfing , in hoe verre de laatfte
(telling des Schrijvers , in het 6de Floofdftuk , algemeen
aan te nemen of te verwerpen zij. Vele daadzaken
door mannen medegedeeld , die ter goeder naam than,
en op de geloofwaardigfte bewijzen rustende , verzekeren ons toch , dat het Rottekruid veel , zoo niet alley
heeft bijgedragen ter genezing van den Kanker. gal voorts
de werking van het R ottekruid , als geneesmiddel , niet zeer
dikwerf gelijk than met die van zoo vele andere geneesmiddelen , even goed onder de vergiften te. rangfchik-
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faikken , en nogtans de heilzaamfte gevolgen te weeg
brengende — Recenfent wil echter geenszins gehouden
zijn voor den man, die de aanwending van het Rottekruid zoo ruimfch6ots aanbeveelt; hij is zelfs verpligt
de alleruiterfle voorzigtigheid aan te prijzen, en daartoe tevens is deze Akademifche Verhandeling zeer dienstbaar. Verfchrikkelijk toch zijn de verfchijnfelen , op
de nitwendige aanlegging zoo wee als het inwendig
gebruik van het Rottekruid gevolgd , door den Schrijver
met juistheid in het 3de Hoofdfluk opgegeven. In het
sde Hoofdfluk levert ons de Schrijver de gefchiedenis
van het Rottekruid, zoo als dit voorheen, en thans in
het bijzonder , tot genezing van den Hanker aangewend is ; blijkende daaruit, dat reeds in de veertiende
en viptiende eeuw hetzelve toegediend werd ; gevende
hij achtereenvolgend de onderfcheidene wijze van bereiding op , tot dat hij eindelijk meer bepaald bij het
Kankermiddel van den Warendorffchen Genees- en Heelmeester KATZENBERGER blijft flilftaan. Het voorfchrift
van zijne zoogenaamde Kankerpleister is de Schrijver
magtig geworden, en was van den volgenden inhoud:
13, Cerae flavae , fevi animalis, as dragmas
0!.
var. dr. j. Gummi Ammoniaci aceto foluti dr.
Thereb. venetae dr. femis. His colliquatis et refrigeratis admisce Cinnabaris dr. j. Arfenici albi pulverifeiti dr.
vel iv. in. f. emplastrum.
Het oordeel des Schrijvers , omtrent de aanwending
van dit middel van KATZENBERGER, is, blijkens pag. 77 en
vervolgens , zeer ongunftig; brengende hij verfcheidene
voorbeelden van de noodlottigfte gevolgen bij , en verzekerende , dat Mejuffrouw S., waarvan in dit Maandwerk,
No. II. bladz. 94 , is melding gemaakt , niet lang na
hare genezing, op nieuw door een verfchrikkelijk Kankergezwel aangetast, overleden is.
\Vij herhalen het; men befchouwe ons toch niet als
onberadene voorftanders der aanwendinge van het Rottekruid ; maar wij voor ons gelooven , dat zoo wee
voor- als tegenftanders in zekeren zin kunnen gelijk hebben; dock tevens, dat de genezing door'iniddel van het
Rottekruid in de weI onderfcheidene gevallen van Kanker mogelijk is, wanneer daarmede de grootfle omzig.
tigheid , met een daaraan geevenredigd gebruik van andere gepaste geneesmiddelen , gepaard gaat.
Rec.
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Rec. wenscht den jeugdigen Schrijver, van wiens bekwaamheden hij zich overtuigd houdt, den besten uitflag van zijnen weibefteden tijd, ter opzamelinge van
alle die kundigheden , welke tot het beroep eens Geneesheers zoo zeer vereischt worden.

D. L. SUASSO, Ned. Dot's. , Morborum exanthematicorum defcriptionis, Tabularum forma ordinatae, Specimen, Variolarum atque Vaccinarum decurfum et curationem , exhibens. Amftelodami ex officina L. van
Es. 1809. 4t0.
e Amfterdamfche Geneesheer sunsso , bewust dat
die gefchriften , welke de voornaamfte grondbeginfelen van de eene of andere kunst met korte woorden openieggen , aan Leerlingen door daartoe bevoegden ernflig aanbevolen zijn , en bij ondervinding het
nut daarvan kennende , vervaardigde de hier aangekondigde Tafelen , welke de geheele Gefchiedenis der
Kinderpokken met een opting voor oogen ftellen , waartoe de eerfte Tafels A en B behooren, die dezelve in
Karen aard , oorzaken , kenteekenen, loop, genezing,
enz. befchouwen ; de tweede heeft dit zelfde doel,
met betrekking tot de Koepokken. Wij kunnen niet
dan onzen dank betuigen aan den Schrijver van dezen voorzeker moeijelijken arbeid, en hem gerustelij!c
aanfporen ter voortzetting van zijn voorgefteld plan ,
om de overige Ziekten , tot wier aanwezen een eigendommelijk uitflag behoort, op gelijke wijze to befchrijMogt de Uitgever , door een coed vertier,, die
ven.
pogingen tot ftand kunnen brengen!
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Reize in eenen Palanquin; of Lotgevallen en merkwaardige
ilanteekeningen op eene Reize Tangs de Kusten Orixa en
Choromandel. Door J. HAAFNER. In twee Deelen. Hde
Allart. In gr. 8vo.
Dee!. Te iimlierdam , bij
514. BIZ.

Z

oo veel reeds van het romaneske in de Reisbefchrijr
vingen des Heeren HAAFNER gezegd hebbende, en
in onze Beoordeeling van 's Mans Lotgevallen op eene Reize van Madras, over Tranquebar , naar bet Eiland Ceilon ,
en in die van hetEerfte Deel des opgemelden Werks (*),
kunnen wij dit voorbijftappen , fchoon bevreemding ons te
meertnalen bevingjbij de zonderlinge lotgevallen en ontmoetingen. Merkten wij in de aankondiging van het Eerfte
Deel des voor ons liggenden Werks aan , hoe zeer dit romaneske doorflak, fchoon wij er geene ANNA in aantroffen ,
en de bevallige Danferesfe MAMIA er alleen in 't voorbijgaan
zich vertoonde; wij betuigden , haar in het Tweede Deel
te gemoete te zien. In de daad , zij verfchijnt in een' zoo
vollen dag , dat HAAFNER zelf eenigzins het ongepaste
gevoelde , en zijne verdediging van het plaatfen dezer
fchakel uit de lange keten der vreemde en wonderlijke
lotgevallen zijns levens dus befluit : „ Men kan mij te
regt befchuldigen, dat ik te wijdloopig in het verhaal van
deze ontmoeting ben; dock ik heb zoo vele verpligting
aan MAMIA ; hare herinnering is mij nog zoo dierbaar ;
ik heb lang reeds gewenscht van haar te fpreken , van
haar te fchrijven ; er biedt zich nu juist eene zoo fchoone
gelegenheid aan; ik kan mij niet onthouden , er gebruik
enz. enz.
van te maken
Bij het Plot des Eerften Deels lieten wij den Reiziger in
pijnlijke ongerustheid, wegens den beet van eene giftige
Slang in zijnen vinger; dit Deel vangt aan met Slangen
in foorten te befchrijven , en bovenal ons bezig te hour
den met de Bezweringen en andere hulpmiddelen tegen den
zoo ontrustenden en pijnlijken flangebeet, die hem eel/
laatiten wil , in het vooruitzigt des doods , deed maken. Onkundige Heelmeesters daar te lande, Engelfche
zoo wel als Hollandfche, helpen hem niet ter genezinge
zijns gebeten vingers. Van het waargenomene op den reistogt
en voor 1803.
(*) Zie ooze Letteroef. Tool 18o7. bl.
46g•
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togt en de vreemdigheden , door hem ontdekt, (b. v.
ten boogaard vol weegluizen , zoo groot als meikevers,
en zoo heet naar bloed als de moskitos!) treffen wij de
befchrijvingen aan , zoo veel zijn pijnlijke toeftand gedoogde. Te midden van dit voortreizen, in alle haast,
om herfteliing te bekomen , en onder het dreigen van het
grootst gevaar , hoort HAAFNER den naam van MAMIA
bij een vrouwenhoop , die zich ging baden. Hij zag
haar, die zich met hare vriendinnen in den vijver bij
eenen Tempel baadde. Hij ijlt derwaarts. Welk eene
ontmoeting ! „ Floe fchoon was zii ! hoe betooverend
fchoon ! " zegt IIAAFNER ; „ het wit neteldoeksch
kleedje (volgens gewoonte der badende Vrouwen in Indie) hoog onder de armen een paar keer om het Iijf ge.
Ilagen, kleefde, nog druipende van het water, aan hare
fierlijke en welgevormde leden , en vertoonde mij dit
fraaije ligchaarn in wile deszelfs bekoorlijke onntrekken.
Haar voile jeugdige en zwoegende boezem kwam onder
ket fijne en nate lijnwaad te voorfchijn , als de maan
achter eene (twine fchemerende wolk. Milne zinnen waren door deze onverwachte ontmoeting en het gezigt van
deze beminnelijke perfoon gansch bedwelmd. Ik liond
met een open mond haar aan te gapen , zonder een woord
te kunnen uiten."
Bij eene nadere ontmoeting voert hij , daar zij eerst
zweeg, het woord, en verontfchuldigt zich over de be.
handeling , haar bij eene vorige ontmoeting , in hetEerfte
Deel deer Reize vermeld , aangedaan. MAMIA geeft een
zeer lang verhaal van haar leven, betuigt de genegenheid,
welke zij voor den Reiziger gevoelde , op het nadrukkelijkst, en deelt diep in thin feed en fmarte des gebeten %ringers. Zij deed meer. Zij wilde hem alle hulp toebrengen ,
door een vermaard Waitinm, of Moorfchen Medicijnmeeser , van eiders te halen. Hiertoe kon IIAAFNER
niet verftaan. Zij , de Dochter van een vermaard Waitium, had gelukkig eene Zalfbereiding tegen Slangenbeten en vervuilde wonden onthouden. Zij vervaardigt deze, en, alle kieschheid der Indiaanfthe Vrouwen,,
om wonden of etcerbuilen te behandelen , aan eene zijde
ftellende , legt zij de pleister aan. Bij een aandoenlijk
affcheid maakte hij met haar aflpraak, ow te Madras
elkander weder te ontmoeten. Hare liefdeverklaring ,
hare behandeling zijner wonde , de fchoonheid en betrof hem ten
valligheid welke zij tiaarbij
iterk-
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Verliefder dan ooit was hij na deze ontmoeting.
11 Toen ik," zoo fchrijft hij , „ bij het verbinden
mijner hand , dit engelachtig gelaat van nabij zag , en
hetzelve met oplettendheid konde befchouwen , deze
fchitterende zwarte oogen , vol vuur en teederheid ; deze gebogene wenkbraauwen , als met een penfeel getrokken ; dit liefelijk hetooverend lachje , dat gedurig
om hares kleinen mond zweefde , en de ziel met blijdfchap vervulde ; deze ronde poezelige armen en fraaije
handen ; dezen verrukkelijken boezem , die toen juist ontbloot was , — toen ik bovendien de
hoedanigheden harer ziele , hare goedheid enen
medelijdenden
aaril , hare edele gevoelens , hare buitengemeene en onvervalschte liefde tot mij — in eh woord, de ganfche
waarde van deze zoo beminnelijke perfoon leerde kennen — toen fcheen haar bezit mij het grootst geluk te
geen mij .kon gebeuren."
zijn,
Tegenbedenkingen , bier breed vermeld , deden zich
op ; doch de Liefde overwon dezelve en ankerde zijn
befluit , om zich met die Schoone te Ventapalam neder te
zetten. De verzachtende kracht der pleis ter , door mutes
hand bereid en aangelegd, gaf hem rust op reis. Hij
ontmoet den nieuwen Engelfchen Gouverneur van lliazu.•
lipatnam , die hem de uitlokkendfle en rijkfie aanbiedingen
deed , door HAAFNER afgeflagen. Dit geeft gelegenheid
om over de Engelfehe Compagnies Dienaren in de Indies
te fpreken. 1 Wie twijfelt bier, eene zeer zwarte fchilde.
rij te zullen ontmoeten! In de daad het is eene gansch.
uitvoerige. Men make uit den volgenden trek op, hoe
dit tafereel gekleurd is, zoo men anders nog mogt twijfelen, of HAAFNER tegen de Engelfthen kan uitvaren !
9 5 Ik moet mij met geweld van dit onderwerp affcheuren:
als ik er eens aan ben , is het mij bijna onmogelijk om
er van uit te fcheiden , en in plaats van mijne Reize
zoude ik niets dan van deze Engelfche en Indiaanfche
Dwingelanden fchrijven ; alle hunne gepleegde gruwelen
rijzen als bergen voor mijnen geest , en elke gelegenheid,
waar ik dezelve weder uit den nacht der vergetelheid kan
rukken, en hen met fchande overladen, is mij dierbaar.
Ik wenschte den haat en verachting , die ik hen toedraag , aan alle mijne Lezers te kunnen inboezemen en
mededeelen. 0! indien zij deze tijgers in alle hunne
boosheid en wreedheid kenden , zij zouden dezelve, even
ais ik ) vervloeken en verfoeijen
On-
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Onder beterfchap der wonde zet HAAFNER de reis
voort tot Palliacatta , waar een Hollandsch Chirtirgijn
zeer ongunitig over zijne wonde oordeelt „ en eene attetting van de hand voorflaat. Deze , DIEPPE geheeten ,
wordt zeer tot zijne fchande befchreven. Dit geeft
HAAFNER gelegenheid. OM over de Doctors of Meesters
op de Schepen der Hollandfche Oostinthfcbe Maatfchappij
en in hare Etablisfementen te fpreken , ell daarvan een allerongunttigst berigt te geven. Te Palliacatta ontmoette
hij vele mute kennisfen , zoo van Negapatnam als van Sa.
dras. Palliacatta, het eenigfte der h'ollandfche Etablisfementen fangs de kust , wordt niet voordeelig befchrey en. Geene operstie was aan zijn' vinger gefchied : de
pleister van INIAMIA Meld de wonde Diet alleen dragende , maar de hand fcheen eenigzins te flinken.
In dezen toeftand te Madras gekomen, trof hit daar,
hoe gelukkig! Monfieur BEISSER, daar onder den naara
van den Franichen Doctor beKend , aan. Deze prees
hoogelijk de Zaif, op de wonde gelegd, als die bet knud
vuur gefluit had, en wenrchte te weten, hoe ze gemaakt
was : dit kon HAAFNER niet zeggen. Deze \Vondarts
gaf hem moed, en bleek zijn Neel te zijn. Bij dezen nail/
hij zijn' intrek , en fpoedig volgde de genezing ; ook
zijn FRANCISCO genas hij van eene hevige koorts , alsmede zijn Reisgenoot HUAU van eene kwaal, die antlers
niet dan door Salivatie kon genezen worden, doch waartegen HAAFNER 'S Neef een Specifiek bezat , waardoor
hij, buiten zijne andere praktijk, veel gelds won. Het
jammert den Reiziger,, van zijn' Neel dit middel niet te
weten gekomen te zijn. In de daad het was een middel
om rijk te worden: een flesch van zijn Likeur kwam den
Neef op nog geen tien ftuivers te !ban , en hij verkocht
dezelve voor bij de 6o guldens, en door den bank t14gelijks wel een dozijn. Verbazende gefchenken vermeerclerden Doctor BEISSER ' S inkomen.
HAAFNER ' S Reisgenoot [LUAU had te Maras zijn' him
trek bij den Koning van Tidor, een der Molukfche Eilaitden , op wiens Eiland hij weleer gewoond had. Hoe
deze op Madras kwam. wordt vermeld, en daarbij de
handelwijze onzer Hooge Indiaanfche Regering met In.
diaanfche Vorften , die in ongenade vallen. Een zwart
tafereel! befloten met een breed verhaal van bet Chinefche
Bloedbad , ten jare 1740 , onder de Regering van den
Gouverneur-Generaal VALK/MIER. Dit had zoo uitvoeLATT. 1609. NO. 12.
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rig niet behoeven vermeld te worden; loch onze
ger haalt het hart op, als hij van mishandelingen , door
de Europeanen in gindfche gewesten gepleegd , mag fpreken ; dit is voor hem een wellust!
Het blijde wederzien is de aanvang des inhouds van het
Hoofdfluk , 't welk op zoo vele ijsfelijkheden voigt.
MAmtA tkomt te Madras. Zijn vriend FRANK milt hem
de gemdenfchap met deze Danferesfe ontraden, hij doolt
in hare liefde, en ging eene liefde-verbindtenis met haar
aan. Intusfchen had hij bij Neef BEISSER 'een heerlijk
!even. Weinig ging hij uit: Madras was hem tot een
afgrijzen geworden. Hier treffen wij weder eene ophaling aan van den door de Engelfaen verwekten Hongersnood, in zijne vorige Reis van Madras naar Ceiion befchreven. Meer genoegen vonden wij in de befchrijving van Madras zelve.
Het opfchrirt des volgenden Hoofelfluks : De NaHYDER ALI CHAN en TIPPOE
bob van Carnatica,
SAHEB , wijst nit, wat wij daarin te wachten hebben.
De gevoerde krijg tegen deze Indiaanfchc Opperhoofden
words in een geheel ander licht gelteld , dare het door
de Engellche verhalen gedaan is; en eindigt dit Hoofdfluk met eene voorfpelling van der Enktelfcben val in de
IndiEn. Daar liAAMER voorts den Engelfcben Gouverneur w. HASTINGS en den Indiaanichen Vorst NufstDOCOmAR vermeldt, en van ongeltrafte misdaden fpreekt,
mogen wij den Lezer verzekeren , niets malschs ten aanzien van de Engelfcben te zullen ontmoeten; en onder
bet daar bijgevoegde fpreekwoord : gelifke Monniken geli/ke Kappen, worden alle Europercbe Voiken in die Ianden, fchoon niet zoo flecht als de Engelfchen, echter
als zeer flecht befchreven.
Met meer genoegen zai men 11AAFNER 'S levenswijze te
Madras, in 't pilot van zijns Neefs vriendfchap en van
MANIA'S liefde , lezen ; dan dit helder tafereel worcit
verdonkerd door eene noodzakelijke Reize naar het Zuiden van Choromandel. De aanflalte tot die Reis ,mAMIAIS
teederheid , het naar boord varen met een Chialeng,
waarin Dt-A.mIA hem vergezelde , het zinken van dit
zwaargeladen vaartuig, het dringend levensgevaar,, waaruit hem de zwemmende MAM1A redde , levert aandoenlijke tooneelen op van Vrouwen-liefde en Vrouwen-trounl.
De Zeereis werd geftaakt , en de reis te land bepaald.
Tusfchenbeiden vinden wij het rampzalig uiteinde vas
Dotor BZI3SER. Hartroerend is het affeheid van MANIA.
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De landreis doet ons plaatfen en volksgewoonten kennel].
Daar liij de Chauderies, de verblijfplaatfen der Reizigers,
vermeldt , vanrt hij uit tegen de behandeling der Reizigers in Europa. Voor- en tegen-ingenomenheid ftraalt
kennelijk door. Illaripakom geeft hem aanleiding om de
Betelplant te befchrijven, wier gebruik in die Gewesten
zoo algemeen is , dat de Christen- of Mestiesfche Dames, ter Kerke gaande , zich heeds door eene Slavin
doen vergezellen , die aldaar,, gedurende de predikatie,
zicii aan hare voeten piaatst , haar van tijd tot tijd eene
nieuwe Betel ter kaauwinge aanbiedt , en telkens het
kwispedoor toereikt! De befchouwing van verwoeste
plaatfen wekt den haat tegen de Engelfchen op nietm.
Het zien der overblijffelen van Illaveliewarom doet hem
aan de nude Inwoners dezes Lands en derzelver vergevorderdheid in Kunften denken ; de aloude Tempels wor•
den betChreven , voor zoo verre de Reiziger zijne na•
fpeuringen heeft durven doorzetten in die verlatene oudheclen , waar wreed gedierte hem aangrimde. Al hetgene wij ;root en wonderbaar noemen , als de Piramiden
onzen Reiziger, niet vergeleken
van Egypte ,kan , r
worden bj de ontzaggelijke bouwvallen en gevaarten,
door gausch Indict ver1Preid, maar inzonderheid te Maveliewx-om voorhanden. Nergens toch in de ganfche
wergild vindt men , in zulk een klein beftek , zoo vele
Geboewen , in en nit bergen en rotfen gehouwen, bijeen; alle de heuvelen zijn met Tempels, Piramiden,
Chaudelies enz. als bedekt , en door onderaardfche ge.
welven uitgehold , en van een link, en uit denzelfden
berg, waarop zij (ban, gevormd. Gansch buiten het
Dorp, am] de zuidzijde, ttaan vijf Tempels, hier breeder befchreven en in Plant afgebeeld , uit an en denzelfden berg gehouwen , en alle vijf letterlijk nit art
ftuk!
Te Sadraspatnarn herkende HAAFNER die plaats met
moeite , en geeft er eene weedomvolle befchrijving van;
benevens de vriendelijke ontmoeting des Graven VAN M.P.
LAND , die hem vergeefs aan was , door groote
biedinger. , om bij hem Secretaris te worden. Onder
het voortreizen kwamen zij op plaatfen , die aan de
wreedheden der Engelfchen herinrterden , welke hier worden opgehaald. Onder den titel: lets om te ifzen! wordt
vermeld , hoe zij vierhonderd fchoone jonge Vrouwen
en Maagden, na dezelve op de affchuwelijktte en beast.
acir.
Mmz
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achtigfte wijze mishandeld te hebben, in koelen bloc&
met de bajonetten vermoordden!
Na HAAFNER ' S aankomst te Pondiehery kwamen hem
brieven van MANIA in handen ; loch onk berigt, dat
zij weg was. Angitige verlegenheid! Dan zij was hem
gevolgd — te voet gevolgd, en onder den weg ziek geworden. Hij krijgr des kundfchap ,_ijlt haarwaarts, en
ontvangt van de Days, die haar vergezelde , berigt
van de ondernomene refs. Hoogstaandoenlijk is de
ontmoeting van MANIA in dien zieken en zwakken toefland. Zij had, bij de voorgemelde redding van haren
Minnaar,, eenen foot op de Borst ontvangen , die eene
tering ten gevolge had gehad. Treffend zijn de gewisfelde gefprekken bij haar afferven. Hij voldeed haar
laatfte verzoek , dat hij den houtftapel, op welken haar
lijk zou verbrand worden , zou aanfteken. Hij befchikte alles , na haar fterven , naar 's Lands wijze.
's Reizigers levensloop kreeg , na MANIA 'S dood, eene
andere rigting: alle zijne voornemens en ontwerpen waren verijdeld.
Ziet daar het beloop en den afloop dezer hoogst zonderlinge Reize , alles in den eigen flij1 van HAAFNER s,
vurig en klemmend. Aileen is ons voorgekomen , dat
in vele gefprekken uit den mond der Ingezetenen , en
bovenal in 't gene hij MANIA in den mond legt , de uitdrukkingen te Westersch
Wij hebben van hem nog eene Reize door het binnenfte van Ceilon te wachten ; bijaldien 's Mans overlijden , federt met leedwezen vernomen , de uitgave niet
verijdele.

Ferhandeling over de , door den Ridder AS c,,Nro
BALDASSERONI, Commandeur der Orde van den Heiligen
Stephanus. Uit het Italiaansch vertaald door Mr. C. vol.LENHOVEN praetiferend ildvocaat , te Angerdam.
ihnfierdain, bij J. S. van Esveldt-Holtrop. In gr. 8r6t.
Behalve het Voorwerk , 327 bladz.

Eene

fraaije en geleerde Verhandeling, waarin het gewigtig onderwerp van "'kart:fen en Contributien op
eene duidelijke, grondige en volledige wijze wordt voorgedragen.

A. BALDASSERONI, OVER DE AVARIJRN. 5OS

De menigvuldige Zeeregten, Ordonnantien, Costumen en bepalingen ; de nog menigvuldiger uitleggingen ophelderingen, verklaringen en toepasfingen van
dezelve,
hebben onderfcheidene gevoelens en meeningen ,
'
en niet zelden de grootile duisterheid en onz,ekerheid
opzigtelijk deze , voor alle handeldrijvende Volken zoo
aaugelegene , zaak te weep gebragt , vvelke het voor
Regters, Advocaten en Confulenten , zoo we/ als voor
Koopfieden , Asfuradeurs en andere belanghebbenden, zee:
rnoeijelijk maakten , om te weten, wat in de onderfcheidene Landen , Steden en Plaatlen regtens en praktijk is,
ten aanzien van een groot aantal gewigtige gevallen,
wegens Avarij- zaken voorvallende.
De Schrijver heeft zich de moeite g egeven , om den
aanzienlijken voorraad, die er over deze Itof voorhanden , loch overal verfpreid was, met eene voorbeeldelooze vlijt na te gaan , te verzamelen en in te ooglten.
Hij biedt ons in deze Verhandoling dezen zijnen oogst
aan , die in niets minder beftaat, dan in eene opgave
van meest alle de Wetten , Ordonnantien en Reg/emailten, bij de verfchillende Volken op de tivarijen vastgefield , van meest alle de Schrijvers , die, onzen kundigen Landgenoot WEVTSEN of tot op dn uitmuntenden
PARK toe , over dit anderwerp hebben gefchreven , mitsgaders van onderfcheidene Vonnisfen en Uitfpraken
bijzondere en vermaarde gevallen betreffende, — eene
opgave , die tevens de verdienfte bezit , dat zij alles
geleidelijk en geregeld behandelt , onder zekere rubricken doet kennel], en al dat verfchillende, diet] ganichen
rijken en uitgefirekten oogst , onder L.6n gezigtspunt
brengt.
Wij vertronwendat wij reeds genoeg zullen gezegd
hebben , om ooze 'Landgenootenen inzonderheid deZUlken , welke tot zee- en handelzaken in eene onmiddellijke betrekking {hat], op dezen nuttigen arbeid opmerkzaam te maken. Door eene opgave van den inhoud des
Werks zou het gewigt der behandelde zaken nog duidelijkerdan wij achten zulks , opgemelde
reden , overbodig. Eenige ltukken zijn, wel is waar,
niet in alle opzigten zoo behandeld , als wij wel zouden
gewenscht hebben. NU en dan is de Schrijver, naar
ons inzien, niet naauwkeurig genoeg ; bij fommige zaken is hij te otnflagtig, en in de opgave van eenige OrdonHautien en gevoelens van onderfcheidene Schrijvers
1Vel m 3
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over zekere ftukken , welke in het wezen der zaak overeenkomen , had hij zich vrij wat kunnen bekorten. Op
eene enkele plaats komt ons des Schrijvers beflisfing te
gewaagd , en niet op genoegzame gronden fteunende,
voor, en op andere plaatfen , waar de meeningen der
aangehaalde Schrijvers nog al uiteenloopen , misfen wij
ongaarne des kundigen Autheurs eigen bepaald gevoelen.
Desniettegenflaande is het Werk van eene onbegrensde
nuttigheid , en de aard en ftrekking van hetzelve is zooelanig , dat kleine onnaauwkeurigheden en geringe fei.
len , die flechts het non omnia poslismus omnes bevesti.
gen , aan de wezenlijke waarde van wezen moeijelijken
en zoo algemeen bruikbaren arbeid niets ontnemen.
Dank verdient alzoo de Bidder BALDASSERONI bij de geheele befchaafde wereld , voor zijne , zoo gel ukkig gellaagde , nafporingen; en dank verdient tevens de kundige
Arofterdamfche Advocaat VOLLENHOVEN bij zijn Vader.
land , voor de moeite , welke hij befteed heeft, om des
eerstgenoemden's arbeid ook voor zijne Landgenooten nuttig te doen zijn, en voor zijne zoo naauwkeurige en
zuivere vertaling , die, ook ten aanzien van taal en
voordragt , op onderfcheiding aanfpraak heeft.
Mogten Vertaler en Uitgever zich door een gunflig
vertier van dit Stuk aangemoedigd vinden, om ons de
overige Deelen van het geheele Werk dezes Schrijvers, over de Zee-/Islisrantien, op dezelfde wijze mede
te deelen !
Een Register van de voornaamfte zaken, in deze
Verhandeling voorkomende , zou het Werk nog vollediger maken , en voor het gebruik bijzonder dienfig zijn.

Itegtsgeleerd Magazyn van Prof. GRATAMA. gen Deels
ifle Stuk. Groningen, bij W. Wouters en M. J. van
Bolhuis. 18c9. In gr. 8vo.
it ontvangen in dit eerfte Stuk het begin van eene
allezins belangrijke onderneming. Niemand toch
zal ontkennen, dat het van gewigt zij, voor elke Wetentenfchap een algemeen Tijtjfchrift te bezitten , waarin
niet alleen alle kleinere bijdragen tot die wetenfchap geplaatst, mar ook tevens, van hetgeen in dezelve wordt
go-
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gedaan , onpartijdig en volledig verilag gegeven wordt; en
nog minder, zeker, kan het iemand invallen te twijfelen , of
de Regtsgeleerdheid een vak zij, dergelijk eene onderneming waardig. Wij ten minfte hebben ons dikwijis beklaagd , dat , terwiji de Godgeleerde zijne Theologifche
Bibliotheek, de Geneeskundige zijn Geneeskundig Magazijn bezat , alleen de Regtsgeleerde van dergelijk een
huipmiddel , on) den ilaat en de vordering zijner weten.
fchap te beoordeelen,verfloken was; en met het uiterst
genoegen vernatnen wij , dat eindelijk de Hoogleeraar
GRATAINIA deze taak op zich genomen had , daar wij
hierdoor niet alleen deze behoefte voldaan zagen, maar
onk de beroemde naam des RedaEteurs ons reeds voor.
nit zien deed , wat wij van deze onderneming te wachten hadden.
Bij den card en de inrigting van dit Tijdfchrift in het
algemeen Itil te than , is onnoodig ; daar het berigt,
hetwelk de uitgave van dit Magazijn is voorafgegaan,
daaromtrent reeds algemeen genoeg aanwijzing gedaan
heeft.
Wij willen ons dus aileen bij den inhoud van dit
fie Stuk nog wat nader bepalen.
Het eerst dan wat in dit Stuk voorkomt , is eene
verdediging van HMG DE GROOT, als Vader van het Na.
tuurlijk Privaat , Staats- en Volkeren.regt , tegen nu.
FELAND en LAMPREDI. Wij hebben dit ftuk met het
uiterst genoegen gelezen , en gelooven het den besten
lof te geven, door het waardig te verklaren, om naast
de voortreffelijke Laudatio Grotii van onzen beroemden
GRAS geplaatst te warden.
Het tweede en derde ftuk zijn zeer wel gelukte vertalingen door den Heer Mr. TH. VAN SWINDEREN, en
wel No. 2. van de voortreffelijke Verhandeling van den
beroemden Kanfelier D ' AGUESSEAU, over de grootheid
van ziel in den Regret. , en No. 3. van een Crimineel
Regrsgeval , uit bet Iloogduitsch van FEURRBACH; terwij1 eindelijk deze Afdeeling door drie Anecdoten int de
letterkundige gefchiedenis der Regtsgeleerdheid haloten wordt.
In de tweede Afdeeling, welke door den Hoogleeraar
voor de beoordeeling van Akademifche Verhandelingen
beftemd was, komt in dit Stuk niets voor; dock de derele Afdeeling daarentegen , voor opgave en beoordeeling
van
Mm4
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van boeken gefchikt , levert ons twee zeer goede Re.
cenfies wel t. van Profesfor TYDEMAN ' S vertaling uit
het Hoogduitsch van WEBER en MARTIN over de Proceskosten — en 2. van zekere aanmerkingen over een getuige beneden de go jaren in crimineele zaken , door een
ongenoemd Schrijver.
De vierde Afdeeling, voor Levensberigten van Regts.
geleerden bellemd , levert ons een zeer wel geflaagd berigt bet Leven en de fchrifren van den Groninger Raadsheer A. Q. VAN SININDEREN, wiens letterkunclige verdienflen , reeds te vuren van elders bekend,
thans op nieuw door de uirgave van het vierden Deels
tweede Stuk der Verhandelingen van het Groningsch
Genbotfch-ap : Pro excelendo jure patrio, zijn blijkbaar
geworden.
De vijfde Afdeeling , eindelijk voor Regtsgeleerde
berigten in het algemeen gefchikt, deelt ons, behalve
een berigt omtrent een nieuw Lijfftraffelilk Wethoek voor
Sleeswijk en , en eenige authentieke ftukken , tot
de gefchiedenis onzer jongfte crimineele wetgeving be,
trekkelijk, 'eenige aanmerkingen mede , over de vraag,
of men , in de beoefening der Regtsgeleerdheid , met het
Romeinsch of Natuurlijk Regt moet beginnen , ter wederlegging van hetgeen te dezen aanzien, zoo wel door den
Beer VAN DER LINDEN , in zijn Regtsgeleerd Handboek,
Ills door deszelfs Beoordeelaar in den Recenfent der Recenfenten van 1808, No. 7, bl. 588, is gezegd; welke
beiden aan bet Romeinsch Regt den voorrang geven.
lVij hebben ook dit ftult met genoegen gelezen : eenmaal toch worth het tijd , dat wij de kluisters van
oude vooroordeelen afwerpen. De aihier ter verantwoording geroepen Recenfent heeft bet echter hierbij niet
laten berusten , maar werkelijk in het laatst uitgekomen
Stuk van den Recemfent geantwoord; doch elk onpartijdig Lezer zal gemakkelijk de zucht , om het laatfte
woord te hebben , van erne grondige wederlegging weten te onderfcheiden ; gdijk bet vinden zelf van de boven
vermelde Recenfie in den Recenfent velen met ons zal
bevreemd hebben , dear dezelve zich met den doorgaanden geest der Regtsgeleerde beoordeelingen in dat Tijdfchrift moeijelijk laat overeenbrengen. Waarlijk , wij
kunnen niet nalaten onzen Hoogwijzen Broeder bij deze
gelegenheid wat nicer con fiquentie aan te raden ; — of
de
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de Redaaeur moest dan deze Recenfie van elders ontvangen, en , gemakshalve , zoo maar zonder doorlezing
geplaatst hebben.
Hoe het zij, wij hebben bet herigt van den Hoogleeraar GRATAMA zoo we!, als zijn Regtsgeleerd Magazijn,
over het gelled, met nut en geno ,• gen gelezen, en ra•
den deszelts lezing oak de fluderende Jeugd ten fterkfte
aan. Aileen zouden wii het dispuut met T en Anony"p us T gaarne met dit Sulk geeindigd zien. Deze toch
heeft hier zijn deel genoegzaam ontvangen; en de opfiellen van dien Anonyrnusdie aileen door cinisterbeia
en verwardheid van Itij1 zeker aanzien van wijsheid heb•
hen , verdienen niet, dat een man , als de Hoogleeraar
GRATAMA, zich er zoo veel over bekommere.

BILDERDIJK. Ilde Deel. In
Najaarsbladen. Door 111r.
Gravenbage, bij Immerzeel en Comp. t8o9. In gr.
8vo.

D

e fleer ninEttnun fchenkt ons in dit Tweede Deel zijner
Najaarsbladen een aantai van 37 Gedichten , van onderfcheidene uitgehreidheid en waarde. De Navolgingen zijn
nieesterlijk — geheel in den tram van BILDERDIJK. Lilysfes ' t
Buis Reis en de zachte, hevallige flukjes uit het Latijn van
EARL/EDS hebben ons inzonderheid behaagd. Mdjne Uit.
vaart is roeread. Nog meet hebben ons getroffen 's Dichters
uitboezemingen bij het Lijk van zijnen Vriend IA!LENBROEK ; en
het is waarlijk jammer, dat dit fink niet mede geplaatst is in
de Verzameling van Treurverzen , onlangs ter Gedachtenisfe
van den Heere P.. J. UYLENBROEK uitgegeven. De flukjes, getiteld: In den Priendenrol van den Heere JERONIMO DE BOSCH,
Aan den Hooggeleerden Heer HERMAN BOSSCHA en 'Ian mime
Ega, in den Band van bet Eerfle Deel onzer Treurfpelen enz.
zijn fchoon en bij uitnemendheid keurig. Her zijn frisrche
geene dorre , afgevallene Herfstgeurige Lenteblcempjes,
bladen.
Het overige pan wij met flilzwijgen voorbij, om nog eenfgen tijd to vertoeven bij het eerfle Gedicht, in dezen Bundel
voorkomende: Dicbthnlde aan Anifierdam , uitgefproken in de
Maatfcliapinj FELIX MERIT'S.

Dlt
(*) Deze zijn reeds door den Dichter medegedeeld in het Werkjevan
Mr. j. SCHFLTEMA Roemer Visfehers Dochters, bij den Drukker dezes, uNTLmA , onlangs van de pers gekomen.
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Dit fink , hoe rijk ook aan dichterlijke fchoonheden (waarvatt
Araks nader) behelst gevoelens en zaken , die ons niet behaagden. Men leze flechts de veelvuldige, inderdaad al te zedige, al te nederige, betuigingen van den Dichter
„ Geen Zuiderzeemeermin, geen plasfende Ynajaden,
Terwij1 ze in 't deinend nat den blanken boezem baden,
Heeft ooren voor mijn' won , in 't kwakend vorschmoeras
Van 't Hertsgeberge ontaard bii 't kraai- en raafgekras.
Men wacht geen zangen hier, die zaeht ,die teder vloeijen." enz.
En verder:
„ Amfielaren I
offer ik mijn' oogst van fletfche lauwerblaaren ,
In 't ruime kunstperk van de Aaloudheid niet geplukt,
Maar Vondeis hoofd ter fluik , en fleelswijs , afgerukt."
Vervolgens:
Ydlen tooi, en halfverlepte flruiken,
„ Wat gaarde ik?
Den wortel afgerukt, die ze eenmaal zag ontluiken ;
En geur- en finaakloos ooft, veranderd met de zon
Die 't floofde: distelkruid van Griekens Helikon!
De kunstpalm hong te hoog." enz.
En eindelijk:
,, A ch ! menschlijk hart is week , geneigd zich-zelfte blinden
tfet walm van eigen waan, met wierookdamp van vrinden I
Heb eenmaal :nee Natuur dien dwazen tol betaald ,
En voor mij-zelv' fomwijl op hedelgoed gepraald :
't droomen is voorbij, en 't daglicht trof mijne oogen.
Ja, 'k was, als Dichter, niets, en ken mijn onvermogen."
Deze en foortgelijke betuigingen zijn waarlijk niet zeer
vleijend voor zoo vele bewonderaars van BILDERDIJK, welke
zich beijverd hebben , om lauwerkranfen voor hem, als Dichter, te vlechten , waartoe onze Letteroefeningen ook nu en
dan een takje mogten leveren. Immers moeten alle deze bewonderaars, in het oog van den Heer BILDERDIJK (die, volgens zijne eigene uitfpraak , als Dichter niets was en zips onvertnogen kent) of laffe vleijers of weetnieten zijn, onbevoegd om
over poezij en dichterlijke verdienften te oordeelen.
Pat echter deze betuigingen van 's Dichters nietigheid en
onvermogen niet zoo geheel d la lettre moeten worden opgevat , zien wij uit het flak, Het Tponeel getiteld. Daarin toch
zegt de Dichter aan zijnen Vriend, den Heer JERONIMO DI,
VRIES I dat het geen geringe roem is, het keurig welbehagen
van
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van mannen, hem gelijk, van wijzen, weg te dragen ; daarin
erkent de Dichter, dat de toffprank van zijnen Vriend hem
een wet is , dat zijn harte nog ftreelt; daarin noemt de Dichter zich zelven
„ aan Flaccus kniin gevoedflerd"
en het fchiint , dat de Man, die te voren zoo vernederend
van zich zelven fpralt, en zich nnauwelijks eene enkele loffpraak waardig oordeelde, den hem toegezwaaiden lof veracht, omdat de perfonen , die vermetelheids genoeg bezaten
denzelven te vermelden, onwaardig waren hem te prijzen.
Hij noemt die loftuitingen
„ Eendenkwaken,
En, wat me een ijdle wind door de ooren zuize of bromm'."
En zou het hem roeren, dat hij het laauwe bloed van den
onbefchaafden woestert, die (et hic Imre°

Schillers onverftand of Klopftocks onzin eert,"
ontvlamde, of door zijn' lof tot fchamens vernederd wierd?
Dan — het zij hiermede zoo het wil gemelde betuigingen van 's Dichters onvermogen en geringe waarde hinderen zoo veel te meer, of doen (wanneer men zulks liever wil)
krachtiger werking , (Mar zij juist voorkomen in een ftuk,
waarin BILDERDIJK wederom zu/ke treffende bIiiken geeft van
zijn overheerlijk kunstvermogen en meesterlijlte fchildering,
die, onzes inziens, alle y overtreft, wat er overigcns oorfpronketijks in den geheelea bundel gevonden word y.. Wij konden niet nalaten , dit aan te merken, ons , in alien gevalle,
bet ongenoegen van den Heer BILDERDIJK , die zich ligtelijk
ook door onzen lof vernederd acht , nit liefde voor de waarheid en de kunst , getroostende. Men hoore hem, en beflisfe,

of doze _gem het nachtgekras der Raven zij (.)
„ Steek , Amftel , 't hoofd omhoog 1 Die roem is u berchoren.
Stroom zacht, en 't beige u niet mijn' veegen coon te hooren I
in 't dicpst verval eens baaierts zonder Licht,
U,
Op Griekfchen grondkanteel uw' Schouwburg hebt gefficht
Eer Frankrijk, [hands zoo prat op Sofokldfche laarzen,
Of, zijn Corneilles had, of ooren voor hun vaarzen I
U daagt een nieuwe dag van ongewonen gloed.
Mijne oogen I /hart zijn glans (al Windt zij) in 't gcmoet'l
Reeds biinkt zij door het fibers van 't neevlig uchtendgloren.
Triumf, mijn Vaderland , de goudeeuw , is herboren
Reit jeugdig Vorst tree& op, der Muzen fpeeIgenoot,
(Bataaf, zoo 't hart dit maakt, en niet de moederfchootl)
Wiens
(S) Najaarsiladin , 2de D. Wads. 6..
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wat edel is, wat grootheid heeft, omvademt,
Wiens ziel
En, bij het hell zijus volks,-ook voor uw glorie ademtt
Hij roept, (herfleller van uw' luisrer over de aard,)
De Kunflen, arm in arm geflrengeld , Amfielwaart.
Zij flreven hupplend aan, de voet met zilvren brozen
Ten rei gefchoeid; de vlecht, met frisfche Lenterozen
En leiyen doorflrikt; en reiken, blij te mod,
De kwijnende arm en hats aan haar Befcherrner toe.
De Dichtkunst is aan 't hoofd. De drie Bevalligheden
Omweemlen Karen tred en hangen aan haar leden.
Het dartlend luchtjen fpeelt met de ongefnoerde vlecht
En 't opgeflrikte kleed, in knopen vastgelegd,
En golvende om de knie en halfontblote fchouder ;
En ademt zege en hell aan Hollands Staatsbehouder.
Daar float Hij, tweede August, omcingekl van heur' float,
Als Pan, versch befpat van Pythons fiiplend bloed!
De morgen juicht hem toe van 's Hemels uchtendpoorte!
De na ons volgende eeuw vervroegt in haar geboorte ,
En fpreidt heur ftraten door den moederfchoot voorait,
Daar 't Ici wijd en zijd op golf en flrandrots Unit I"
En verder :
„ o Zalig, wien die dag, die heildag mag beflralen,
Die Nearlands taaie vlilt zoo heerlijk zag betalen!
Daar heel de ontheisterde aard , in zachten band geprangd,
De WET VAN 'T WARE SCHOON van Hollands kroost ontfangt!
Daar weemlend nevellicht en ijdle glintwormfchimmen
Bezwijken voor een glans reeds opgaande uit de kiinmen,
Daar Amflel 't Tempe worth, de Vecht een hengflevliet!
Wien yolk bij yolk om flrijd zijn Dichterhulde biedt! —
juich, Hollands Delos, juich! uw Febus wordt geboren!
Uws Vondels geest berleeft, nog flouter dan te voren!
Een Dichter, de aard te groot , den houel- rel y ' te hoog,
Treedt nit den duister op voor mijn verwonderd oog.
Het noodlot gaf aan hem het menschlijk hart te flingeren:
Ilij—vormt het als een klomp , Hij kneedt bet met de vingeren.
Ilij — werpt en vreugde en fmart , daar bij de fnaren fpant,
Ala blikfems om zich heen met nimmer feilbre Band;
Ontviamt en zet in gloed; fchept nieuwe wareldkringen,
En rukt den Hemel nedr in zijn betoovrend zingen!
Het aardrijk zinkt of drijft op 't golven van zijn' Loon!
Ruk, blinkend Licht, ruk aan, en baar dien Godenzoon!
1k zie hem, Dichters; ja , en, u zijn wieg bereiden!
Wart voort! gij zult dien held zijn loopbaan opgeleiden.
Of
fchemert mij 't gezich:? verraadt in dees uw' kring
Vat blinkend hoofd zich reeds, terwijI ik hem bezing?
Gij
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Gi; bloost, o Dichters, ja! ik zie uw oogen branders!
De vuurgloed van uw bloed ontfteekt uwe ingewanden !
Ja , bloost ! dit edel vuttr (pelt grootheid, moed en krachti
Neen , Neérland viel nog islet: her bieef zijn Voorgeflacht!"
Welk cene heerlijke poezij! welk eene voortreffeljke feb11dering! welke verrukkende voornitzigtent en hoe vleijend Levens voor Amfiels Dichteren-rei, y our Moll ands roem!
Men vergelijiLe hiermede de volgende regeis , en outwore het
onderfcheid in gevoelens en dichterlijke waarde:
„ Ach, onze tool verviel,

En Neerland heeft noch hart, noch ooren meer, noch ziel.
Der Duitschren wanfpraak heeft ,met Duitfchen aart en zeden ,
Den Vaderlijken fmaak, en geest, en vatbaarheden ,
Ja, 't oordeel zelfs , verdoofd ; was zegge 1k, uitgeroeid:
En wee, wien 't Hollands bloed nog rein door de aardren vloeit!
Die vindt geen Holland meer in Holland.
o Gebeente
Der Vaadren , keer u om in ' t dompig grafgefteente!
Tuig tegen 't naltroost , dat uw' eedlen naam verzoakr,
Zich - zelv' ten vuigen flaaf van't ilaaffehe Duitschiand maakt ,
Din oordeel in 't gareel der domheid om laat jagen,
Aan hoar, was waarheid zij, was wijsheid, of durft vino,
En, tuitulende in het wild naar
tjilpen van hoar
Zijn oogen, weeldrig dol, voor Licht en reden !hit!
Is 't vreemd, verbasterd Volk en van uw teelt vervallen ,
Indien ge een wrijfpaal wierdt, waaraan de honden ftallen,
Een roof, een rinkelbel van vijand en van vrind,
En voor het dagiicht bloost, zoo dra ac u flechts bezint2
is 't wonder, leerciet ge ook, als andre rekellionden ,
(Den ketenkram ontfnapt, of rockloos losgebonden ,)
Te bijten naar den heer, wiens zorg, wins brood u voedt,
En kruipen voor den boef, wiens flok u fiddren doer
Dir 's Duitfehe , en 't werd uw trant ! — De hemel zij geprezen
't Geboefte is thous verjaagd , of leert gedwee to wezen !"
Beklaagden wij ons , bij de aankondiging van het eerfte Dee/
dezer Najaarsbladen, over 's Dichters kwade luim en zekere
uirvaringen, ook dir Deel geeft ons, to dezen aanzien, wederom Ilof tot dezelfde klagte.
De arrae Duitfchers worden weder duchtig over den hekei
gehaald, zoo als ult de opgegevene ilalen den Lezer reeds zat
gebleken zijn. SCHILLER , KLOPSTOCK , SCHLEGEL , GESNER.
VOS GOTHE en andere vermaarde Mannen krijgen hun aandeel.
Zelfs onze beroemde VAN ALPHEN words heftig befchuldigd.
De Dichrer zegt wet , dot het war hardklinkt , zoo hij zulks doet,
maar hij doer her evenwel. 's Mans zuivere fmaak werd vervalscht door het fcherp vergift , am/ Duitfche reek gehecht,
1, Die
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(„

Die knoflookgeur, bederf van zelfs het best gerecht!")

Hij heeft der Vaderen eenvoud en der Grieken edele pracht
voor bout liverei en flijve Zwitferdracht verfmaad, en met der
Duitfcheren fchoolgezwets de fchoone kunst onteerd,
Ook de Engelfchen zijn thans bij den Heer BILDERDIJK in
ongenade gevallen. Voorheen was het nog :
„ o Zalig Brittenland! o Albionfche wall
Gij flechts, gij kunt een fchets van 't dierbaar Holland
geven." (*)
Thans is het:
Ik kon met Lords noch Duitfchen adel jagen ,
Kon Britfche pralerij noch flaventrots verdragen;
Trad , wie ontzien wou zijn, bij wijlen op de fchoen;
Verflond biljard noch dans, noch diet met al te doen,
En bardde 't op partij noch cirkels noch redoeten,
Of 't Corpus juris moest hun /afheid mij verzoeten."
• •••

En Brunsse Men leze flechts het flukje, Smeekfehrift
getiteld, tvaarl de Dichter, die zegt nit Mcffenland te komen, den Koning om een erf, bout, geld enz. verzoekt. om
in Leyden (daar hij buiten Leyden het ganfche Holland ongezond vindc) een huisje te laten zetten
„ Na Duitfche zwavelfloksmanier;
Den gang gemarmerd met papier ;
De venfters op drie duim na dint;
De happen fcheef en zonder licht;
De vloeren fchuin en ingezakc;
De zolders met de biji gehakt;
De muren, bochelvlak en.fcheef,
Vooral, doorluchtig als een zeef,
la alles, met een woord gezeid,
In Duitschlandfche aartsvolkomenheid;
Maar dragende in zijn gevelpraal
Een' fteen met letters van metaal ,
Waarop men 't denkfchrift lezen zal:
Nog beter dan in Brunswtjks 'rah"
En in dat zelfde Brunswijk won tech de Hr. BILDERDIJK •
Volgens eigen erkentenis, bet benoodigde. Dair deed de Her.
tog veel meer voor hem, dan iemand. Ddir bleef hem, natat hij mat en krank was geworden , 's Hertogs gunat. Ddir
verCs) &Owe &Melina, TWeede Deal, Wads, 24g.
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nrmoeiden zich honderd brave lieden, om , ern hem
onderfland te bieden , ja juichten, dat bun goud hem nuttig
mogt zijn!
Maar genoeg! het heviel den Dichter te Brunswijk Hier.
Doch waar beviel het hem? In Katvijk mogelijk? Laat ons
zien !
Hier (immers het aukje: Rnst , is, blijkens het onderfchrift,
te Katwijk vervaardigd) verpletten hem op nieuw barbaren;
bier kwellen zij hem, tot de ziel uitgezogen zij uit bet Ingeftort getaamte. Hier zijn nog ontmenschter wreedaards, die,
geen' raad of dienst verlangende, om deur en venfler als op
vleernmisvieriten hangen, of zij een oogwenk mogten betrappen, om hem in zijn 1111 vertrek te moorden met het kfappen
van een' fnaterenden bek , enz.
Doch wii willen den Lezer bij het onaangenaam gevoel van
Glen Dichter niet hanger doen rer j en. Liever onthalen wij
hem nog, ten llotte, Op eenige regels, die liefelijker klinken:
,,„ .furl (La Ileere

JERONIMO DE TRIES ,

lr z!j;:en k'riendenrol.

Geen blandtjen , geef me earl bock! een boek van duizend bladen I
Dat mijn p2voeivol hart zich uitflort' door de pen ,
liver w orldrin g Vrien:ienzuc'it zich in uw lof verzaden,
En warme Dankhaarheid genoten deugd erkenn'!
Neen (zest ge), uw' naam - alleen I" Ach, kan ik minder geven?
Maar 't teeknen van dien Imam druht zeif uw weldaan uit.
Uw teedre bartlijkheid riep mij terug in 't levee,
En linger duurt heur roem dan mijn verfieten Luit."
Oa?.

Winter-recepten van 1'. H. A. STRICK VAN EN TOT LINSCH0. ■
TEN , I7rijheer van Heekendorp. re Amflerdasn, bij P. J.
Uylenbroelt. In gr. Svo. 66 Bl.
„

r_i OF FHAM ," zoo begint de Vrijheer van Heekendorp zijn

Voorberigt voor dezen Bundel, „fchreef twee en dertig ilaapdichten. Ik Ham een onderwerp, dat, wel is waar,
veel sneer bezongen is, clan de flaap , dock dat tevens ook
veel rijkere {toile oplevert: enter heb ik het maar tot twee
derde van het boventhande getal met mijne Linter-recepten
kunnen brengen. 't Is waar, 't zijn flecks Inimige invallen,
en het werk van eenen zeer korten Ook geef ik dezelve maar als zoodanigen. Indien men de zaak meer opzetIijk behandelde , en aan dezelve eene fyfthenntifche [fyftemaci-
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tifche] bonding geeven wilde, zoude het aantal Recepten niet
alleen veel grooter, maar ook beter geordend kunnen worden; dan bij deze kleinigheid konde dit onmooglijk mijn doel
zijn." Deze woorden van den Schrijver geven den Lezer aanleiding, om zijne verwachting van deze verzen niet hoog te
fpannen, en bewaren hem dus, indien hij anders iets meer
dan middelmatigs bier dacht te vinden, voor eene teleurftelling.
Immers de 24 ftukjes, die in dezen Bundel voorkomen, zijn
alien, meer of min _ , ligt en digt goedje, waarin zeer weinig
ware podzij, en zelfs zeer weinig luim doorftraalt , en welks
trootfle verdienfte eene zekere gemakkelijkheid van uitdrukking, mast en rijm is. Een der beste flukjes is , naar ons
oordeel , wat dichterlijke fchildering betreft , het drie en
twintigfte.
Weg is nu de witte wereld,
Nu, nu is 'er een van flijk,
Hoort, hoe 't buldert, hoe het dwerrelt,
't Water that tot aan den dijk.
Op, met fpaden
Naar de kaden,
Of 'c wordt all' een zee gelijk.
Hoort de regenflorting klatren,
Ziet, terwijl zij gutstst en kletst,
Hoe in de opgezwollen warren
Kruid en halm verlept, verfletst.
Frisch aan 't maalen!
Houdt de paalen
Boveu 'c peil, u afgefchetst!
Hoe uit zwarte luchtgewelven
Storm en donder loeir en tiert,
Eiken uit de rots kan delven,
Dennen van de bergen giert,
Op de meiren
Ganfche heiren
Man en muis ten afgrond fliert!
Mooge vorst de leen verdooven,
Sneeuw het oog met blindheid Nan,
Watersnood gnat 't al te boven ;
Niels kan zijn geweld weerflaan:
Velden, huizen y
Dijkeb , fluizen,
Liles moot ten gronde gaan.
Lan

WINTER • RECEPTEN.

Lzaz 3::s dan de vorst niet lanken ,
Zingt veelmeer banes lof en prijs;
Zo de koude krimpt uw kaaken,
Op! en fteekt den brand in 't rijs!
Zoete winden ,
Ach I verflinden
's Winters meer dan fneeuw en ijs.
Hier is nogtans geen fchilderii, maar flechts eene fchets,
met eene luchtige hand in eenige omtrekken geteekend. In
het voorbijgaan merken wij aan, dat het woord gieren in het
derde, en het woord krimpen in het vijfde Couplet ons voorkomen verkeerdelijk als bedrijvende werkwoorden gebruikt te
zijn. Het luimigile ftukje is , naar ons inzien, het dertiende.
Scheid niet op de koude,
Vloek niet op den winter,
Sprak de God van Delos:
Al , waarmed ik 's menfchen
Ligchaam zomers koester,
All' die warmte geeve ik
's Winters aan de Dichters:
Haar verborgen ftraalen
Brengen gest en leeven ,
Smaak , -vernuft en weeldrig
Kunscgevoel en gloeijend
Vuur in hunne zangen.
'k Vroeg het aan de Dichters:
Waarlijk, ja, zoo is het;
Gaven zij ten antwoord:
In den winter plukken
Wij het fchoonst en edelst
Ooft van Pindus topper.
Scheldt dan niet de koude,
Vloekt dan niet den winter,
Dichters, en maakt vaerzeu.
Hier is het denkbeeld inderdaad een luimige inval, dergelijken wij in geen der andere ftukjes gevonden hebben. Welke luim Loch fleekt er in, bij herhaling te raden, zich in deft
winter warm te kleeden, goed te !token, braaf te eten en te
drinken, zich fris te bewegen, enz. enz.? Hoe heilzaam deze raad ook zijn moge, er is hoegenaamd geen vernuft toe
noodig, orn denzelveu te geven, zelfs niet veel, om diets zoo
te herhalen, als bier gefchiedt. Of zou het vuor luim Moeten
LETT. 1809. NO. 12.
Nat
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ten doorgaan, dat de Vrijheer bladz. 2. op het fchaatfenrijden lag valt, terwiji hij 't bladz. 25. aanprijst ; en nog flerker,
dat hij hec geheele vijftiende ilukje beiteedt , mn dit ijsvermask te verheffen, en het onmiddetiijk daarop volgende, oat
hetzeive als roekeloos ten town :e itelleu? hebben er niers
tegen,wanneer Will in den zin van grit genumen worde. Doch
kan dit de bedoeling zijn? — Van de door ons geprezene
gemakkelijkheid van uitdrukking , mast en rijm zullen wij
geen voorbeeld aanimien, dewiji meest Rile de ftukjes daarin
nitmunten. Liever zullen wij eenige plaatfen opgeveu, die
te dezen aanzien min gelukitig zijn.
,Bladz. 3. lezen wij :
In fpitsgevormde heiren
Trekt over Zweedens meiren
Naar 't IJ de Noordfche gans:
Zijn komst brengt fneenwvlaagvee;.en,
Gelijk in gindfche Spheeren
Die van den Forst der beeren
Ten nachtltjk- blaauwen trans.

Wij bekennen , deze drie battle regels niet te verftaan.
Bladz. 13. komt deze regel voor:
MIND

Drink dan warm b ier, kom wat jasfen.
Wie kan dit goed lezen?
Bladz. 19. begint met dit Couplet:
Zette op tafel met een dropjen
Onder Ran zijn bovenkopjen
Near een thee- of koffijgasr,
Straks bad hem de vorst verrascht:
't Fang, als Ran den flee! het knopjen,
Daadlijk Ran de tafel vast.
Hier zijn de drie eerile regels gewrongen uitgedrukt en
duister. Ondertusfchen um de duidelijkheid bevorderd worden door te fchrijven:
Zette op tafel , met een dropjen
Onder Ran, zijn bovenkopjen
Neer een thee- of koffijgast ; enz.
In het hierop volgende Couplet :
Hoone vrij bij 't gansgegagchel
B1LDERDIJK de Duitfehe kagchel,
Aeskulaap de beddekruik;
Yoe-
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SA,

Vreeze aan diseh een oude pruik
Op 't Itornfo3r bet bordgewagget;
1k hou veel van bun gebruik
is de rijmizlank in gegagckel ('t welk buitendien gegaggel beboort gefchreven te worden), kagchel en waggel zeker of te
keuren. Wij laten dit gnarne aan het oordeet van iederen Lezer over, die de woorden uitfpreekt , zoo Os zij uitgefproken moeten worden. fletzeilde zij gezegd van wereld en
dwerrelt in het, boven door ons aangehaalde, drie en twinzullen hierhij nog, eenige aantigfte flukje. — — %V
merkIn gen voegen , die ons onder het lezen voorgekomen
Bladz. 1, lezen wij:
zijn.
De golfjens , ach 1 zlj kemmen
Niet meer de waterplas.
De gaffes kemmen de waterplas nooit , maar tate!: dit over
aan het windje, 'r welk , zacht over het water beenftrijkende , gezegd words hetzelve te kemmen, waarvan de galfjens
bet gevolg zijn. Stringitur acrd, zeggen de Latijnen, van
welke de onzen deze uitdrukking, bij zoo vele anderen, ontleend hebben. — Bladz. 17. worth een tinkle, 't welk over
bet geheel niet veel beduidt, met deze rijtnelarij befluten
Zo its iemand road dorst geeven,
'k Raadde hem dan zeker aan ,
's Winters ook op 't land te blijven,
En niet naar de ftad te pan.
Waarlijk , zulke verzen kunnen in eenen zeer kerten tijd verwardigd worden t.— Niet veel meer moeite moec den Vrijheer
het volgende flukje, het negentiende in dezen Bundel, eu te
vinden bladz. 48 , gekost hebben. Het luidt:
De winter heeft zijn goed en kwaad,
Vertwijflen voegt flechts dwaazen.
Dan nijpt de kou', dan geeft zij baat,
De winter heeft zijn goed en kwaad:
',Rat dan de florinen raazen!
De vorst hereidt het veld voor 't zaad
De winter heeft zijn goed en kwaad;
Vertwijflen voegt flechts dwaazen.
Flier komt, in een flukje van acht regels , dezelfde regel
driemaal, en een andere tweemaal voor. Dat heet vinding I
Tivent les gees d'esprit! !
No nog een enkel woord tot den Frijheer over de twee&
Nn
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helft van zijn Voorberigt voor dezen Bundel. Indien hij de
moeite genomen had, om 't geen wij, in No. XIV. der Paderiandfche. Letteroefeningen voor 1803, tegen zijne Gedichten
hebben aangetnerkt , (ouderaeIci, dat hij daartoe in ftaat re,) met grorden te wederieggen ; dan zouden wij hem ons
wcderantwoord waardig gekeurd, en , waar wij misgetast mogten hebben, zulks openlijk erkend hebben. Nu, daar hij
niets dan fmaadredenen voor den dag brengt, en in zijne vet.
bijsterde drift zelfs watt:al fpreekt, (heeft hij er begeerte toe ,
wij zullen het bewijzen ,) blijven onze aanmerltingen nict
alleen in hare voile kracht , maar is hij ook alle verdere
poging, om hem te regt te brengen onwaardig. Onze tegenwoordige Recenfie dezer Winter-recepten is ook geenszins
om den Vrijheer gefchreven, maar om het Publiek,
't welk zich misfchien door de zonderlingheid van het geval,
dat een Edelman verzen maakt, te gunflig mogt laten voorinnemen, te waarfchuwen, dat het hier niets bijzonders y inden zai. De Tempel, Bien wij, als beoordeelaars van Dichtwerken, dragon, is die van liefde tot de kuust, en, wannoer
een man van adel 045 g in plants van echte kunst , over het geheel
flechts eene voile kraant van woorden !evert, dan hebben wij
inoeds gecoeg, om hem zulks even goed in het aangezigt te
zeggen, aisof een eenvoudig burgerman zich els Dichter voor.
deed, zonder het te zijn. De lot , door den Recenfent, ook
der Recenfentcn, aan den Frtjheer toegezwaaid , is misfchien
alleen een cafils pro alnico ,en kan, in alien gevalle, tegen onze aanmerkingen niets bewijzen , daar wij elke derzelve met
vedette') hebben geftaafd, die nog niet wederlegd zijn. Ten
ilotte; wij zeggen niet, dat de Prijheer geheel zonder aanleg is; integendeel , wij gelooven, dat hij een tamelijk goed
Dichter worden kan: doch hij wane niet, zulks reeds te zijn,
en konde geen' vloed var woorden, op eene vloeijende wijze voorgedragen, voor echte poezij I Indien hij hierin volharde, zal hij zich nooit boven het middelmatige verheffen;
en hij weet , welk vonnis HORATIUS daarover uitfpreekt.

illamontade , of de Galeifiaaf; door AUGUST LAFONTAINE. Uit
het Iloogduitsch vertaald. In 1I Dcelen. Te ittnlierdant, bij
G. Roos. In gr. 8vo. 296 Bl.
wij het lastite Deel van dit Werkje order de beste
Hoeuer
rangfchikken, vindt zich echter
Romans van
LAFONTAINE

menig Lezer met hetzelve bedrogen, en legt het uit de hand,
eer hij zoo ver gevorderd is; het eerile en voorname gedeelte
intusfehen is voor menig Lezer, zoo wel ais voor ons, eene
zeer aaugename verrasfing, alzoo men niet iigt let foortgelijks
in
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in zoodanig een gefchrift verwachten 221. Het bebelst, in
eenen zeer bevalligen flij1 , een uitmuncend wel bewerkt en
duidelijk ontwikkeld wilsgeerig gefprek tusfchen zekeren Abt
DILLON en twee zijner vrienden, over God, onfierfelijkheid ea
deugd , en alzoo over de verhevenfle en belangrijklie onderwerpen ter nafporing voor 's menfehen geest, omtrent welke
de twee genoemde vrienden in dwaling, immers in eene zeer
groote onzekerheid verkeerden, ivaaruit zij zich niet konden
redden door hunne overnntuurkundige beginfelen; terwiji zij
de ftellige openbaring der Christenen vervvierpen , immers betwijfelden. Gebeel dit opflel is zuiver wijsgeerig ; en het onderrigt van den Abt DILLON brengt hen , op gronden der nieuwere wijsgeerte, tot eene volkornene zekerheid. De Abt had
deze zijne gronden van een' ouden ongelukkigen Galeiflaaf,
hem als eenen Godverzaker voorgedaan, en Wien hij tot zijnen dood moest bereiden; in dien intusfchen, was deze
toen jonge geestelijke zelf omtrent iedcr godsdienflig beginfel
in twijfel en onrust, en met zijne wijsgeerte geheel in de
war; in den Galeiflaaf, den vooronderfielden Godloochenaar,
vond hij daarentegen den diepdenkenden , fchranderen Wijsgeer,
op deze gewigtige waarheden voikomen gerust, en tevens den
bij uitflekendheid braven en uitmuntenden Mensch, aan Wiens
onderrigtingen hij alzoo de rust van zijn volgend leven en zijne hoop op de toekornst mogt dankweten. Geen wonder dat
hij dan nu oak van dezen zijnen waardigen leeraar en vriend
met zoo veel gcestdrift en hartelijkheid fpreekt, terwiji hij zijnen vrienden overtuiging en rust bezorgt, door de mededeeling
der door dezen Alamontade gelegde wijsgeerige gronden.
Hoezeer wij nu, ,ten annzien des Christendoms, een enkel
woord en wenk , bier of daar, wel eenigzins anders zouden
wenfchen, zoo moeten wij echter de iezing en herlezing dezes opfiels met al ons hart aanprijzen; doch twijfelen geenszins, of ieder nadenkend Lezer geeft meer dan Bens zijne vol..
lromene toeftemming aan den uitroep van een' der vrienden :

De nude flaaf heeft in vele opzigten gelijk: men moet echter
ne woorden twee- of driemaal hooren, om regt in den zin zijner
meening to kunnen dringen. En daar wij gaarne erkennen, dat
dit gefchrift veel kan bijdragen ter veering van twijfelarij en
onzekerheid , daar bet vaste beginfelen aan de hand geeft ,
waarvan wij tie waarde en kracht gevoelen , zoo wenfchen
wij tevens iederen Schrijver, die ann zijne wijsgeerte genoeg
beeft, denzelfden geest van verdrangzaamheid, en eene even
rondborflige erkentenis der echte zedelijke waarde van het
Christendom. — Voor gewone Romaniezers intusfchen is
dit boek minder gefchikt; zij kunnen gerust het geheele gefprek, en alzoo de eerfie helft dezes boekdeels, overflasn;
het tweede gedeelte zal hun meer voldoening geven; bet beheist de zeer belangrijke gerchiedenis van dezen Alamontade,
N 3
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in LAFONTAINE'S bekenden , bevalligen trant; weike ons intusfchen niet minder beviel, en den waardigen mensch in vele

verfchillende ornftandigheden brengt , zijne waarde en grootheld doet kennen, en in zijn langdurig en onfchuldig tijden
zijne wijsgeerte doet beiiefenen. „ Laren wij zijne nagedachtenis heminnen en hoogachten l Laren wij !even gelijk
hij!.. Lr.ren wij de zellitandigheid van onzen geest, en deszelfs onafhankelijkheid van al het vergankelijke ais deszelfs
en in het uur der verzoeking deszelfs
beftemming erkennen
onveranderlijke waarde redden, door een bilk in de eeuw,igflaan, en door de gedachte: „ wees rein als God!
heid
Hier voege de Christen zijne verdere overtuiging bij, die hen'
daartoe op bet allerkracbtigst zal verflerken.

De Leeuwen- /Udders. tilt het liongdititsch van K. H. SPIESS.
Ilk Deed. Met Platen. Te ilmflerdarn , bij C. Timmer.
In gr. 8vo. 245 131.
joezeer wij juist tiler veriangen met verzierde verhalen uit
de tijden der Chevalerie overladen to worden, zoo willen
wij toch die tijden niet geheel en al vergeten; zij waren er
eenmaal , hadden op de tegenwoordige zeden zeive nog vrij
vat invloeds , en herinnering aan dezetve (de Roman zij
tevens wet gefchreven) geeft geene onaangename afwis.
feting aan her romantezend publiek. Den Heere SPIESS
was deze tank wet toevertrouwd; de Orde der Leeuwen-Ridders wordt door hem gep/antst in een zeer achtenswaardig en
beminnelijk Licht; hij teekent ons een verbond van wnarlijk
edelen en helden, in den echten Riddergeest , voor deugd en
liefde , voor Iiefde en deugd vereenigd; helden in den krijg
en in de Iiefde, befchermers en wrekers der onfchuld, in die
tijden van geweld regeringloosheid; — indedand dit gaf
overvloedige bouwfloffe. Dat het aan liefdesgevallen en beproevingen in de liefde, aan daden, avonturen en onverwacht2 gebeurtenisfen niet zou ontbreken, hadden wij reeds vooraf
begrepen. Dit eerfte Deel leest aangenaam en onderhoudend
en de belangrijke voorvallen worden ons zoo levendig geteekend, alsof wij daarbij tegenwoordig zijn.
Met eenen Riddertogt ter wrake over gepleegden moord en
onregt begint bet verhaal; en deze Levert al aanflonds een paar
belangrijke gelieven op. Ongelukkig misverftand floort de
vrolijke vooruitzigten, en fcheidc die gelieven vaneen, hetwelk
een' der bruidegoms het leven kost. De ander, intusfchen ,
komt juist door dit geval'op den Leeuwenburg; en hierdoor
leeren wij dat dapper en edelmoedig bondgenootfchap kennen,
deszelfs 'trekking ', en onderfcheidene rangen, tot welke men
op-
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opklona ,Tangs vele doer atige beproevingen van heldenmoed,
illandvastigheid , en ge:estigde liefde voor trouw, deugd en
regt. Spoedig volgt nu een optogt tot tlraf eener boeleertler,
zoo als men meende, die man en kind moest vermoord hebben, maar die bleek te zijn de onderdrukte onfchuld , her deerniswaardig ilagtolfer tier geldzucht van laaghartige priesters.
De Ridder, die haar verdedigde , bekomt den lang-gewenschten toegang tot de Orde , en het uitzigt op zijne even tang
gewenschte braid; de dociiter, die vermoord nicest zijn, erlangt almede eenen dappereu Ridder, terwijl de eerstgenoemde bruidegom (de held, mogen wij wet zeggen, van den Roman) met zijne geliefde ook herecnigd wordt, zijn broeder
almede eene Jonkvrouw vindt, en de braid weduwe, waarvan boven gefproken is, nog wet niet verloofd, mar echter
reeds door eenen edelen Ridder terug gehaald is uit een Wooster, werwaarts zij de wijk genomen had. Zoodat wij met vrii
wat zekerheid in het volgend Dee/ vier, zoo al geen vijf,
huwelijken mogen vooruit zien ; ten zij misfchien de Schrijver,
SPIESS , wiens iinaak voor regt treurige verhalen oak ons reeds
genoegzaam bekend is , goedgevonden heeft, de blijdfchap in
rouw te doer veranderen; hetwelk wij niet durven bepalen,
alhoewel wij ons herinneren voor eenige jaren reeds het oorfpronkelijk werk gelezen te hebben, waarvan ons alleen dit
nog voorflant, dat de gefchiedents dezer Leeuwen - Ridders
ten ijsfelijk treurig einde nam.

Yerklaring wegens het zooreel gerneittnakende Experiment,
geintituleerd dkuJfifche Kogel , of zoogenaana Onzigtbaar
Aleisie. Door D. W• -STOOPENDAAL• TB iiinflelei (Ca 2 64
II. Ruyter.
8vo, 12
den
M etzigtbaar

de Hr. STOOPENDAAL het O.
, uirgevonden door zekeren STEErANIE
en verheterd door E. SCHOKKENBROEK hetwelk ginds en elders
Teel gcrucht en verbazing heeft verwekt. Zij ontdekten het
Geheim zoo volkomen , dat de Uitvinder, of liever Ver.
beteraar, van zijnen kant moest bekennen , dat min de Verklaring niets ontbrak. Op verzoek van eenige Liefhebbers
hangt thans de Hr. STOOPENDAAI, dat Geheim aan de klok;
ook, usar 't fchijnt, om het Bijgeloof,dat nog atm de mogeIijkheid van onzigtbaarmaking mogt denken, eenen nieuwen
/lean te ontnemen. Wij gelooven echter niet, (lac deze beweegredenen behoorden op te wegen tegen het onregtmatige
en harde, van daardoor den vernuftigen Uitvinder, zijns ondanks , op eris te berooven van al de vrucht van zijne viadingriike vlijt, die hem welligt ten middel van beitaan verftrekHr. A. OPRli hezocht
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itrekte; en kunnen 't alzoo in den Hr. STOOPENDAAL geensiins
prijzen, dat hij dit offer aan &gene fchranderheid, ten koste
des Uitvinders, niet onderdrukte. Sedert vernomen hebbende,
dat ook de Hr. CHARLES , Vertooner van een dergelijk Kunstfink, hoezeer hij de eer zijner Hitvindinge nog tracht op te
bouden , zich echter hierdoor genoodzaakt heeft gezien , zijn
Geheim voor twee Zesthalven algemeen verkrijgbaar te ftellen,
kan voor ons Beene bedenking meer overblijven , om ook de
nieuwsgierigheid onzer Lezeren te voldoen , door de mededeeling van de Verklaring des Ileeren STOOPENDAAL van bet
bewuste Geheim , hetwelk thans heeft opgehouden een Ge.
heim te zijn. — De zigthare Toettel bellaat in een' grooten
blikken Bol met vier koperen Trechters, hangende met eels
zijden lint aan een kapiteel , met vier ijzeren flangen rustenZie bier
de op een Helt , random den Bol geplaatst.
dan nu de Verklaring ,, Door den bovenrand van het
hek loopen vier blikke pijpen, die met een elleboogje, en
dus tegen over elken trechter uitkomen — deze pijpen ko•
wen in een der vier ftijlen van het hek te zamen , en loopen door den grond been tot in het naaste vertrek , daar
bet Onzigtbare Meisje verborgen is, hetwelk alles duidelijk
verthan kan. De gaten van het hek, waar door deze pijpen uftgang hebben, zijn met papier beplakt , hetgeen met
giezelfde kleur als het hek befchilderd is; in dit papier zijn
zeer fijne en kleine gaatjes, waardoor de lucht en klank door
de trechters in den Bol words gekaatst, en den aanfchouwer als
't ware doer gelooven, dat de item wezenlijk nit den blikken
Bol komt,"

De Genealogic van Thomas-vaer, door A. FOKICE, satoNsz. Te
ihnflerdam , bij H. van Kesteren, in januarij 1809.
gr. 8vo. 15 Bd.
e kjzondere redenen , waarom men dit flukje op den Jong.
D lien Nieuwjaarsdag op den Koninkl. Holl. Schouwburg
filet gebruiken kon , zijn ons onbekend; in dezelve lig intiisfchen misfchien wel de bijzondere reden , waarom de
Richter het uitgaf. Wij voor ons vinden er juist niets bijpanders in , waarom het behoorde gedrukt te worden; mis.
&hien, intusfchen, dat een of ander Lezer, en de Drukker
vooral, die door zijne handteekening de echtheid van ieder
exemplaar waarborgt , dit in ons op zijne beurt bijzonder
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Over de Zonde, en de Verlosfing van dezelve door YezusChristus , opgedragen aan alle Hoogleeraren , Leeraren en Be.
minnaars van den Christelijken Godsdienst , door een OldOuderling der Ilervormde Kerk. Te Leeuwarden en Amfierdam hij D. v. d. Sins en NV. Brave. 1809. In gr.
8vo. 200 iii.
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ij namen dit opftel van den Broeder Old-Ouderling
der Hervormde Kerk met zekeren weerzin ter hand;
mar reeds bij het doorbladeren dezen wij 's mans belezenhe.ici kunde en oordeel regt ; wii houden hem eenen
Ouderling nit duizenden ; en hoezeer wij verre of zijn
van zo) wel aan het geheel als aan iedere bijzonderheid
eene volkomene toettemming te geven, en wij vooral den
Router' won en vermetelen oproep der Hoog en zeer geleerde Heeren , order de Hervormcien, van dezen OldOuderli.,g hoogeliik afkeuren , zoo rekenen wij onzen
tijd aan het lezen en herlezen van dit boekje niet onnut
betteed ; de denl,beelden magen at niet nieuw zijn, het
oordeelkunclig getChrift heeft eene meer dan gewone
wij rekenen ons verpligt het ter 'overwesing en tee (lug aan iederen Leeraar van het Christendom (hij behoore dan tot het Kerkgenootfehap der Hervormden al of niet) wel erntlig aan te bevelen , ons verzekerd houdende, dat ieder van hull hier of daar wet iets
zal vinden, dat aanleiding tot nadenken , en toetfing ,
zoo al niet meerdere zuivering , zijner eigene denkbeelden aangaande hoogst aangelegene waarheden geven kan.
Vrijmoedig zegt de man zijne gedachten ten aanzien
der tinkken , die de titel vermeldt ; terwijl de derde
Afdeeling aanwijst , wat hij voor menfchelijk bijvoegfel
boudt , en eindelijk eene Narede aan de Hoye en zeer
gekerde Heeren voor eene opdragt d ienen kan.
Bee
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Beknopt, maar zoo wij hopen naauwkeurig,
wij den loop van 's mans redenering opgeven.
Iedere kracht in de groote kunstmachine van 't Freda!
is tot het groote doel gavenredigd; alzoo is ieder fchep.
fel god; maar het eene deel moet aan het andere ondergefchikt zijn ; op zichzelve is mets kwaads , maar het
wordt het door vergelijking met andere. Het kwaad,
eigenlijk onvolmaaktheid behoort noodzakelijk tot het
HeelaI. De mensch is een middelwezen , 't welk een
zachten overgang maakt van de eene klasfe tot de ande.
re ; gelijk de meer- eend en vliegende visch tusfchen de
visfchen en voge/en , zoo behoort hij voor de eene helft
tot het dier, voor de andere tot de engelen. Hij heeft
geene ingefchapene denkbeelden ; in toenemende
maaktheid is zijn geiuk; daar hij zijne denkbeelden door
zintuigen verkrijgt, zijn dezelve zinnelijk; de zintuigen hebben hunne grenzen , — van bier onwetendheid „
dwaling. — Zelfliefde is de grondneiging van onzen wil,
en dierlijke afkeer van fmart maakt de zucht tot genoe.
gen het beweegrad onzer daden. Naar mate van de Leven.
digheid onzer zinnelijke gewaarwordingen zijn onze
driften flerker; de driften behooren tot het wezen van
onze natnur. Het verftand moet over de zinnen waken,
en het ware en ichijngoed toetfen. De oorfprong van
de zonde lir in het dierlijke en zinnelijke , in de be.
paaldheid en eindigheid , van onze natuur. De Rijbel
leidt iedere verkeerdheid Mt het vleeseb af. Daar onz&
zinnelijke gewaarwording de overlegging van het vet..
ftind v6Orgaat, zoo kan 't niet misfen , of de menschl
'last zich Ibmtijds door den vleijenden indruk overmeesteren. Dit verontfchuldigt den mensch niet, even' weinig als het God befchuldigt ; de mensch Loch handeIt
vrijwillig, en over 't algemeen doet de rede over goe&
en kwaad eene onbedriegelijke uitfpraak. Evenwe/ , nit
hoofde van het naauw verband tusfchen 't redelijke eta
zinnelijke in onze natuur, is de zonde onvermijdelijk;
en indien wij niet nit inflin& zouden handelen , moet
ton de zinnen tens gevaariijk zijn ; to meet, daar wij
meer tot gevoelen dan tot oordeelen geneied zijn, en ons'
verftand eerst in latere Oren tot rifpheid komt. De deugd
Is eene volmaaktheid , die door oetening verkregen wordt „
en geene hebbelijkheid verkrijgt men zonder voorafgaan.
de misgrepen; de ondervinding leert , dat de beste menidea nook Au de deugd volkomeu wordeu hoe zoo
sick
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?)ch dan de ongeoefende voor misitappen hoeden ? Het zoncL 2en is noodzakelijk , niet phyliek , want wij dben het niet
gedwongen,maar vrijwillig; het is zedeltyk noodzakelijk,
want bet ligt in den card en aanleg onzer natuur, dat wij
in fommige gevallen de zonde kiezen , Pr. LI: 7. Job
XV: 14.' De dcugd moct ons leeren, dien aanleg te
verbeteren. Dat ooze natuur door Adam zoll verbasterd ziin, is onbegrijpolijk. Jezus fpreekt er g nergens
van; Gen. III. Icert aileen, dat de mensch bij de eerfle
proef van onderwerping der retie aan de zinnelijkheid
bezweken is; hoe zou de mensch het zedelijk overwigt
boven de zinneliike
voor altijd kunnen verliezen
door cane overtreding ? hij had het Diet. God mist
nooit zijn doel; hi; wist .Adam zou zondigen; hij kon
den mensch, die zijnc vrijheid hehouden zou , geene
dengd opdwingen ; hij wilde het niet verhinderen, en
toeltzten is hier widen, want het zondigen is gegrond in
den aanleg onzer natuur , zoo als die nit de hand van
den Maker kwarn. God wilde het zondigen om der
u g,-ds coil. Wat de I traf betreft: ons ligchaam, voor
de aarde gefehaper , is als zoodanig niet voor den hemel
gefchikt; ailen kunnen wij niet op de aarde leven; daar
't een ligcitaam der zonde is , zoo is 't ook een ligettaam
des doods; de g ood worth gepast als een gevolg of ftraf
der zonde aangekondigd , want het opvolgen der zinneliikheid itaat met den dood in verband: 't eten van 't
kruid des vekis is even weinig eene ftraf, als dist& en
doornen onkruid zijn; arbeid is onze oorfpronkelijke
beftemming. De verandering, die in onze natuur zon
zija voorgevallen , en het onttrekken van vroegere Goddelijke huip , itrookt niet met het denkbeeld van Gods
regtvaardigtieid, en zoodanig eene toerekening of fillet
van Adams zonde als men gewoonlijk {telt, befchuldigt de Godheid vooral niet minder , dan het gevoelen,
dat het zedelijk kwaad in onze zinnelijke natuur gegrond is.
Waren onze gewaarwordingen minder flak en ons ge.
voel ftomper, dar zouden ook onze verflandsvermogens
lijden, daar de zinnen h,•it vehikel onzer denkbeelden
zijn. Hadde God de vermogeus van het verftand zoo
verhoogd, dat zij door den invioed der zinnen niet te
lijden hadden , zoo was de evenredigheid tusfcben ligchaatn en ziel weg , ook kon ons het onderfcheid tusp
Caen goed en kwaad bezwaarlijk meet duidelijk ziftz
Do s
dui
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dan nu, en bij het grootere overwigt der rede verlooT
de deugd hare waarde; — met het verftand van een engel
werden wij voor de gewone aardfche bezigheden onge.
fchikt. Beeld yam Cod zegt, dat de mensch de Heer der
fchepping op aarde is. — Vleesch en geest zijn twee
verfchillende vermogens, die elkanderen tegenwerken;
— even als bij de ftrijdige elementen in de natuur, loopt
alles echter op orde en overeenaemming uit ; ligchaam
en ziel hebben eenen wederkeerigen invloed, en zoo we/
de zedelijke als redelijke vermogens der ziel than in ye.
le opzigten onder de magt van het ligchaam. Eene be•
fchouwing van temperament, leeftijd, werkkring, kiimeat , voedfel enz. bevestigt dit. De deugd is het middelpad, maar 't valt moeijelijk dit altijd te bewandelen ;
zijn wij der deugd getrouw, zoo moeten wij dit nederig
Gode clank weten ; maar omgekeerd, dan ook verdient
de mensch niet alleen medelijden en belting, maar ook
verfchooning bij de arengfte regtvaardigheid , die op alles
let en alles naauwkeurig weegt. Niettegenitaande de rede
het onderfcheid tusfchen goed en kwaad duidelijk leert,
waren en zijn er bij geheele Volken zedekundige dwalingen tot een algemeen gevoelen geworden ; dwaas is het
derhalve , (dit merkt de Schrijver in het voorbijgaan
op ,) alleen de zedekunde aan te prijzen , daar het
voor de zedelijkheid niet onverfchillig is , wat men
gelooft.
De fom van het zedelijk goede overtreft nog altijd het
kwade; ieder mensch heeft zoo wel zijne goede als kwade
en even zeer als de zinnelijkheid in ons dierlijk geilel , is de deugd in ons redelijk vermogen gegrond.— De driften van onze natuur zijn zoo wel bronnen van goed als van kwaad; wij kunnen het een zonder
bet ander niet hebben ; onze zinnelijke neigingen moeten
tot deugd beftuurd en verhoogd worden ; dan, al gefchiedt dit niet, bekleeden zij intusfchen de plaats van
dengden , en , hoeveet kwaads zij ook flichten, zijn zij
tevens bronnen van veel ,goeds ; de zinnelijke driften
keeren elkanderen , en beteugelen elkanderen. Men
zegt. het Opperwezen verkoor de driften niet als een
rniddel ten goede, maar heeft die toe?elaten om hoogere
oomerken; zoo meet toelaten bier wederom willen beteekenen. Men heeft Been koorn zonder kaf; zoo 13 de
zinnelijke drift met de deuad naauw verbonden. De
leer van door Goddeliike willekeur op te hefene Peen is
voor!
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vooral niet minder voor misbruik vatbaar , dan deze:
dat dwaasheid en zonde tot het wereldbefiuur behooren ; deze laatfte is Iliihelsch , Gen. L: 2o. Hand. IV:
Hiermede vervalt de vraag, of God de zonde zon.
der voldoening aan zijde regtvaardigheid vergeven kan.
Zoodra men aan den oorfprong der zonde denkt, wordt
de vergelijking met een wereldlijk' regter ongepast. Rom.
XI: 32 leert ons een' God, die mild is in het lchuldvergeven; en de volgende plaatfen veroorloven ons, het
een en ander op goede gronden tot onze verontfchuldiging in te brengen: Pf. LI: 7. Pf. CIII: 14.. Luc.
XXIII: 34. Hand. III: 17. Echter is de zonde (Ira&
baar ; de mensch is geene machine , en moet door de
ftraf geleerd worden het kwaad niet te verkiezen. Straf
is tot verbetering ; Gods vrihnagtig welbehagen is altijd
op duchtige redenen gegrond. God heeft eene orde vast.
gefteld, waardoor deugd eene bron van goed, misdaad
eene bron van kwaad is. Gods onderfteunende goedheid
laat zich met den toefland van het medelijdenswaardig
menschdom zeer goed overeenbrengen ; Klaagl. III: 32
en 33. — Van het zedelijk kwaad zegt men: God heeft
't toegdaten , d. niet ontniddellijk gewild , maar om
jets anders ; zoo moest men ook van de Itraf fpreken.
Toorn , hitte des toorns , beteekent ramp zware ramp.
Gods deugden zijn geene verfchillende krachten , die
elkanderen in evenwigt !louden ; regtvaardigheid wit
niets, dat door de liefde wordt tegengefproken, Wat
is heilig misnoegen over 't zedelijk kwaad? Eene inwendige misnoegdheid over jets, dat gebeurd is, kan bij
God geen plaats hebben. „ Jakob heb ik lief gehad,
Elan gehaat, „ zegt: ikheb Jakobs kroost weldaden bewezen , hoedanige ik aan dat van Efau geweigerd heb.
Het zedelijk kwaad is niet van ter zijde ingekomen , maar
behoort tot het plan of beftek des Scheppers; hij heeft
imtners de zonde van eeuwigheid vt56rzien? God is wet
geen onverfchillig wezen; maar hoe groot is de font van
zonde en ellende! welk een God, zoo wij hem misnoegen, fpijt , enz. als de menfchen toefchrijven ! God
itraft niet om te itraffen, maar ftraf behoort tot de ze.
delijke opvoeding. God ftraft ook niet uit een inwendig beginfel, dat is uit zucht om zichzelven rein van
zonde te betoonen; hij wordt van den mensch niet
gediend ; hij behoeft het lijden van den zondigen
mensch voor zichzelven niet. Door berisping en ftraf
legt
o3
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vlijt aart
legt een haisrader zijne zucht tot. orde
den dag ; doch zijn hoofddoel ismet , die zucht te
toonen , maar de zijnen aan vlijt eu orde te gewennen.
De zondaren blijven fch2pfelen van den Oppermagtigen;
en rede en openuaring get uigen , dat hij alle middelen ge.
bruikt om hen te refit te brengen. %Vat men zegge van
apdringen van geluk aan hardnekkige zondaren , alle
menfchen willen geluk , zij dwalen ilechts in de keus
der middelen ; verlicht bun begrip en frpaak , zoo doen
zij betere keuze. Straf op zichzelve verwckt geene verbetering; gelijk de drank op zichzelve geen dorst verflaat, ten zij men ze gebruikt. Straffea-, wel gebruikt,
worden ons zegeningen.
Bij sTEINBArer kunnen de natuurlijke gevolgen der
daden geene itraffen zijn, omdat dikwijls dezelfde daad,
die bij den eenen goed , bij den anderen kwaad is, de.
zelfde onaangename gevolgen beeft: maar, de hetrek.
king eener daad tot de wet maakt haar tot zonde of tot
deugd, en die zelfde betrekking maakt de gevolgen of
tot ftraffen of tot rampen. De deugdzame moet veel als
een onvermijdelijk onheil, aan den ftrijd der deugd verbonden , befchouwen, hetwelk de ondeugende als firaf
befchouwen moet. Ook dan , wanneer Oe mensch te
dom is om dat verband door to zien, blijven de kwade
gevolgen itrafFen ; het is de pligt dtr Leeraren , den
mensch die kwade gevolgen open te leggen , opdat hij
voele dat niet God , maar hij zelve, de wereld tot een
tranendal maakt. Men beroept zich op de genoegens
der zonde, maar op dat lagchen, volgt fmart. Op deze_
maarregelen der Goddeljjke regtvaardigheid maakt de
Schrij.ver ons in eenige bladzijden opmerkzaam. — Van
de itraffen in het volgend leven zwijgt hij opzette/ijk ;
de zonde behoort tot het plan voor deze wereld, maar
daartoe behoort ook de verlosiing , en wat tot den tijd
behoort, moet algehandeid warden, zegt hij, eer men
voorwaarts kan treden in de eeuwigbeid. Dus neemt hij
op wat God gegeven heeft tot een tegenwigt tegen
het zedelijk kwaad ; hij ifipt eenige bijzonderheden ,
hie;toe betrekkelijk , aan, maar bepaalt zich voorts alleen tot het fterker bulptniddel , hetwelk God hun
gaf , die onder het Evangelie 'even: de verlosfing door
Y. C.; waarover hij in de tweede Afdeeling uitvoerig
bandelt.

Tot hiertoe zijn wij den Broeda Ouderling op den voet
ge-
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gevoigd, en wilden hem niet in de reden vallen; dit zij
een blijk van onze onpartijdigheid; nu echter nemen wij
een oogenblik het woord , niet om zijn gevoelen te warleggen , of in iedere bijzonderheid te toetfen; dit laten
wij den Lezer over; maar eene en andere bedenking, die
4)ns voorkwam bij het nagaan van 's mans redenering ,
zijn wij onze Lezers fchuldig; it-timers wij houden die
gewigtig genoeg om mede in aanmerking genomen te worden, bij eene zoo belangrijke nafporing.
i) De Broeder Ouderling beredeneert zeer wel , dat
God geen mensch is als wij , en dat menfchelijke denkbeef& en menfchelijke fpreekwijzen ottarent God nietin
<len eigenlijken letterlijken zin kunnen worden opgevat ; dat
dit tot ongerijmdheid leidt. Maar zeer bevreemdt het ons ,
deze opmerking niet te vinden , wanneer hij van een
vooraf gemaakt beflek en plan van God fpreekt, van Wt.mien , bepalen bepalen bet zedelijk kwaad toe te laten , en
alzoo te Blijft zich de Ouderling bier wel gelijk?
of komt die opmerking misfchien niet te pas, als wij
van voorwetenfehap , en vroeger of later in den eeuwige*
en onbegrijpelijken God fpreken? en over het geheel, is
het ons mogelijk , bij onze befchouwing van God, ons
te oradoen van ieder menfchelijk denkbeeld? zijn zinnelijke beelden en fpreekwijzen voor ons zinnelijke menfchen geene behoefte ? gaat ons de Bijbel in dezen niet
Moor , en dat om zeer goede redenen ? is geheel onze
toeCtand op garde niet een that van kindsheid, hoe ver
het menschdom ook reeds moge gevorderd zijn ? kan dat
al te wijsgeerig wegdoen dier, voor ons verftaanbare en
treffende, bekleedfelen, voor de uitwerking , de zedelijke
uitwerking op ons hart , niet nadeelig worden ? indien
men bij den vadernaam van God, b. v. , zoo angstvallig
maanwgezet ieder menfchelijk denkbeeld eens wegdoet ,
enz. — God heeft geene menfchelijke hartstogten: maar
hoe zullen wij ons God toch voorftellen? de Ouderling
hondt even weinig als wij van eenen phlegmatiken God.
Als men intusfchen met den Schrijver dat zoo drukt:
de zonde behoort tot Gods beftek; Hij heeft ze gewild;
ale mensch is, uit hoofde zijner natuur, in de noodzakelijkheid om te zondigen ; de ftraffen zijn enkel natuurlijke gevolgen , om de menfchen te oefenen het kwade niet te kiezen ; inwendig misnoegen bij God is een
menfchelijk denkbeeld , enz. gelijk wij boven gezien hebben;
wat worth er dan tock van Goof in ens oog,
Agar
P4
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naar onze manier van denken en gevoelen ? Is bij eert
mensch van zedelijk gevoel toch niet zekere aandoening
bij 't zien eener flechte daad , bij het hooren van een
lagen trek? is die niet fterker, naarmate zijne zedelijkheid fterker is ? achten wij hem niet hooger,, naar
even het hoogere denkbeeld, dat wij hebben van dit
zijn zedelijk gevoel? — en daar wij den hoogen God
niet begrijpen , en ieder menfchelijk denkbeeld onmogelijk kunnen wegdoen, moet dan juist dit weg , hetgeen
misfchien vruchtbaar ten goede , immers bij een vonkje liefde voor God, en in onzen tegenwoordigen toeftand
behoefte ? Dat God zich zoo betoont en verklaart , behoort dit welligt ook niet tot onze zedelijke opvoeding ?
2) Ten aanzien van toekomende ftraf zwijgt de Schrijver ; hij geeft daar reden van : maar moest hij dit dan
ook niet doen ten aanzien van het toekomend leven
wanneer hij van de Verlosfing fpreekt ? Wij zullen zien,
dat hij dit niet doer. En over 't geheel, zoo er dan toch
itellige ftraffen zijn , zoo de Bijbet die leert en daarmede
dreigt, (wij weten niet, wat de Broeder Ouderling hier.
van denkt ,) behooren die aanwijzingen en bedreigingen
dan niet mede tot onze zedelijke opvoeding in den tijd ?
ja als wij over 't karakteriftieke in God zullen oordeelen
over ftrafzucht en morn fpreken kunnen wij dan zeker daar.
omtrent het befluit opmaken , wanneer wij zoodanige verklaringen laten rusten ? Wij zeggen niet , wat de uitflag
wezen zal eener onpartijdige toetfing, maar bedoelen
leen , dat, om over de Goddelijke regtvaardigheid naat
de Bijbelleer te oordeelen , men het geheel moet opneMen, en dart eerst het Goddelijk karakter bepalen kan.
3) Hoe zeer de Schrijver 's menfchen zonden ftraf.
baar houdt , zoo twijfelen wij zeer, of zij toch bij den
Lezer niet veel van hare affchuwelijkheid verliezen; zij
zijn toch een natuurlijk ons eigen , en zedelijk noodzake,
lijk kwaad. De verontfchuldigingen van den Schrijver
niogen wij laten gelden ten aanzien van iedere onoverkoinelijke dwaling en onvermogen , ten aanzien dan van den
zoogenoemden verdorvenen (d. bij den Schrijver onvolkomenen , zwakken) aard van den mensch; maar ten
opzigte van iedere zonde gelden die toch wel niet. Wij
meenen zeker te zijn dat, niet iedere zonde dwaling is,
of nit dwaling voortkomt , en dat op verlichting van vet.
hand en fmaak de betere keuze niet zoo aanftonds volgt ,
als de Ouderling fchijnt te denken. Het video rneliora&c,
is
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waar in ons oog , en die knoop wordt door den
Schrijver niet opgelost. Dit beneernt veel ontfchuldiging , en maakt het kwade meer itraf baar.
4) Eindelijk vragen wij , of dan in den Bijbel het birna
bij ieder _Volk aangenomen denkbeeld eenes vroegeren
Rands van zedelijkheid niet gevonden worde , — en of
bet de Bijbelleer is : zoo als gij nu ziit , heeft God u gefchapen , gij handelt overeenkomffig die natuur, zoo
als God u die gaf? of omgekeerd : gij hebt uwe natuur
bedorven en bederft die nog ? enz. Meenden wij eenen
gewonen Ouderling der Hervormde Kerk voor te hebben , wij zouden dit uitbreiden en er nog eene en andere
opmerking bijvoegen ; maar voor dezen Broeder is een
enkel woord wel genoeg. In het . geheel zouden wij intusfcben dit gefchrift anders wenichen ingerigt ; niet zoo
zeer wijsgeerig betoog , en dan een fchriftuurtekst, ter
opheldering ; maar omgekeerd , uitlegging der fchrift,
en redenering daarop gegrond. Wij meenen ook dit zou
de Hoog en zeer geleerde Heeren meer overtuigen.
Intusfchen willen wij door dit ons gezegde niets te
kort doen aan de waarde en het wezenlijk belangrijke van
dit gefchrift ; en keeren, na deze korte verpoozing , tot de
opgave van des Schrijvers gevoelen terug; dan moeten.
dit, uit hoofde der uitvoerigheid onzer opgave, tot een
volgend N°. nititellen ; den Lezer intusfchen verzekerende , dat het vervolg de kunde en het oordeel van den
Schrijver niet minder voordeelig kennen doet.

IS

is: Redevoering,
over bet Volksonderunjs in den Christehjken Codsdienst
voornamehjk te ontleenen van eene gezonde Uitlegkunde
der Heilige Schrift. In het openbaar uitgefproken op den
8 van Sprokkelmaand 1809 , wanneer hij ten tweedenmaal
als RetIor der Hoogefchole aftrad. Te Leyden, bij A.
en J. Honkoop. 1809. In 4to. s Bladz.

JOANNIS VAN VOORST Oratio &c. Dar

eel ongetwijfeld is, bij het doen van plegtige Redevoeringen , (hoedanige in 't bijzonder op onze
Hoogefcholen jaarlijks gefc'nieden , bij overdragte van het
Hoofdbelluur derzelven ,) aan de keuze gelegen eener
gefchikte itoffe om algemeen genoegen en goedkeuring
weg te dragen. Eigenaardig verlangt men een widerwerp
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werp door den Spreker te hooren verhandelen, of
door zijne nieuwheid behaagt , of, bij eenig manget
daaraan, door zijn gewigt belangfteffing inboezemt ; ja
bet verwekt bovendien een gunffig vermoeden , wanneer
de Redenaar eene ftoffe kiest, ontleend van zijn Beroep
waarvoor hij dus het meeste berekend is te achten, en
tevens zoodanige , die, onder het bereik liggende van ande.
re kundige Hoorders uit elk vak van wetenfchappen, de
aandacht der Vergaderinge gefchikt is levendig te houden.
Wij mogen, onzes inziens, den Hooggel. VAN voons'r
geluk wenfchen , dat boventtaande onderwerp zijner Redevoering aandeze groote vereischten bij uitftek beantwoordt:
en twijfelen des niet, of deze, door den welfprekenden
Man geuit, gefchreven in eenen deftigen en fraaijen (till,
opgefteld met duidelijkheid en kracht vanvverredend betoog, moet inzonderheid bij de voordragt voldaan heb.,
ben , terwijI zij ons bij eene koelzinnige lezing uitne.
mend wel geviel. Met vermaak geven wij des, in zoo
verre ons beftek gehengen mag , eenig verfiag in ons
Maandwerk van gnzegde Redevoering des Hoogleeraars ,
die wij niet ongaarne vertaald zouden zien voor het gros
onzer Lezeren. De Inleiding begint met opmerking van
bet pink dezer verlichte eeuwe , in welke de meeste
konfien en wetenfchappen wijd en zijd verbreid warden
ten algemeenen nutte. Dit ftrookt uitnemend met Gods
bedoelingen , die 'aan al het menschdom redelijke vermogens toedeelde. De kennis daarom van God en Godsdienffige zaken , meest belangrijk voor alien, en welke
bet der Voorzienigheid zelve behaagde , door de algemeene wet en het rigtfnoer des Geloofs en der Zeden,
de Openbaring, toe te lichten, mag niet alleen binnen de
muren der fcholen , maar behoort en moet den Volke
openlijk geleeraard warden. Intusfchen gnat eigen.
aardig met dit gewenschte nut menigerlei misbruik gepaard , en laat zich groat nadeel verwachten van de onkuncle, onberaden ijver en bet averegtsch beleid, want.rnede velen, ten aanzien van gedachte Volksonderwijs,
geheel verkeerde en Ichadelijke dwaalwegen feeds inflaan.
Door zulk eene voorbereidende waarneming komt nu het
onderwerp , dat zich de Redenaar te behandelen voor'Icicle, treffelijk nit , en vangt hij aan ten vervolge met
de ontleding van het denkbeeld, dat hij zich vormt yin
een Godsdienffig Volksonderwijs. Daaronder wil hij
begrepen hebben te behooren , niet alleen de Leerreclenen p
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nen , voor eenen zamenvloed van Christenen uit alle rangen en ftanden der Maatfchappije , voor het Volk uitgefproken in Vergaderingen , die, over het geheel, en met
uitzondering misfchen van weinigen , dusdanig onderrigt vereifchen in taken van den Godsdienst ; maar ook
de opleiding der Jeugd door Catechifatien; en eindelijk
die foort van Boeken , welke tot regeling van eenen heiligen wandel , tot voorfchriften van Geloof, en rigtfnoer
des Gewe tens in het zedelijke , beftemd zijn.
Verre nu, dat ooze Redenaar,, om wel te flagen in het
gezegde Volksonderwijs , de hulpmiddelen verachte of
verwerpe , die andere kundigheden , en met name eene
welaangelegde \Vijsbegeerte, verfchaffen kunnen; is het
's Mans !telling, dat eene gezonde Uitlegkunde der
H. S. daartoe voornamelijk ten grondflag moet gelegd wor.
den. Wie tinders denkt en doer, is op een gevaarlijk en
voor den Godsdienst hoogstverderfelijk dwaalpad. Dit
geldt alzoo omtrent hun, die, met achterftelling of kleenachting van den Bijbel, daarentegen dweepende van eigen bevindingen droomen, en den mond vol hebben van
eene geheime verlichting des Hemels, waarop zij ftoffen.
Ook befchuldigt hij den trots dier `VVilsgeeren , die, hellende tot een ander uiterfle, de ftelfels hunner Schole ,
welke die zijn mogen, hooger fchatten dan Gods Woord ,
de Openbaring , wier zin zij naar hunne meeningen pogen te buigen , of verdraaijen. Bovendien was er voormaals , en is er nog heden menigte van Godgeleerden en
Volksleeraars , die even zeker dwalen, door onverftandig gebruik der H. Schrift, nit welke zij, tegen de re.
gelen aan van taalkennis en oordeelkundige verklaring,
een aantal plaatfen aanvoeren in hunne leerredenen of
boeken , niet tot ftichting en redelijk onderwijs, maar
blootelijk om dus naar eigen dunk en vooringenomenheid
bij hun geliefkoosde ftellingen oogfchijnlijk goed te ma.
ken, en am het Volk door woordenklank te boeijen, te
behagen of te misleiden.
Niet dat de Hoogleeraar zich inlate met dit velerlei
misbruik opzettelijk tegen te gaan , of deze foorten van
dwalenden thans terug wil brengen tot den beteren weg;
dit frond hem buiten het beftek zijner Redevoering henen
te leiden; dies vergenoegt hij zich met aline eigene denkwijze over de zaak te ontlecian , duidelijk voor te dragen
en behoorlijk uiteen te zetten. Hiertoe wenscht hij , dat
zijne Hoorders opeterken , hoe zeer de natuur der zaak
zel-
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zelve , het aanbelang van den Godsdienst,bijzonder Van
den Christelijken , gefchikt om den mensch hier en namaals gelukkig te maken , eene onvervalschte en regte
voordragt der waarheid vereifchen. Deszelfs onderwijs
daarom moet voornamelijk ontleend worden uit eene ge2th/de Uittegkunde, en verftandig gebruik dier Boeken ,
welker gezag, nadien zij de Openbaring van des Allerhoogiten wit en welbehagen behelzen, boven alle menfch,:lijke redenering , of Wijsgeerige en ook Godgeleerde
begrippen , gelden moet. Die kennis van den Godsdienst
mag eigenaardig worden toegelicht en zijne voorfchriften aangedrongeu, uit de doorgaande leere en belangrijken inhoud des Bijbels: de Gewijde Gefchiedenis, het
voorbeeld , de dood en opftanding van den Heiland , of
wat van dien card verders op Evangelifche gronden tot
opheldering en flay ing van geloofswaarheid of lesfen en
geboden dienen kan , oordeelt de Hoogleeraar te regt ,
dat als een nuttig bijvoegfel mag en behoort gebezigd te
worden in het Christelijk Volksonderwijs.
Overigens , en om wet te flagen in het gebruik en in
de verklaring der H. Schriften , prijst onze Redenaar,
en vordert hij in deft Leeraar, eene grondige taalgeleerdheid, fchiftend oordeel , befcheiden onderzoek , en vooral duidelijkheid en eenvoudigheid van voorftel , met verniijding dier dwalingen , waarin , blijkens het reeds gezegde , anderen, niet zonder groot nadeel voor den Godsdienst , in meer dan anen zin, vervallen zijn. Leed
doet bet ons , dat wij de keurige lesfen, in dit voor.
naam gedeelte der Redevoering vervat , met name hetgeen zij beheist omtrent eene voorzigtige toepasfing der
Levens- voorbeelden in den Bijbel vermeld , niet mogen
overnemen , of den Spreker volgen in de fchoone ontwik.
keling van deszelfs onderwerp. Jaugdige Leeraars en alien
deskundigen , voor wien de zaak van de grootfte aangelegenheid is , raden wij met nadruk aan , dit gedeelte
oplettend te lezen , en zich daarnaar in het Godsdienftig
Volksonderwijs te rigten. Immers niet weinig moet bij
hun gelden, wat wij tegen het einde met voile waarheid
opgemerkt vinden , dat de meest verlichte Kerkvaders ,
en de beroemdfte Mannen, aan wien wij het werk der
Hervorming in den Godsdienst verfchuldigd zijn, in dezen verftandigen zin den Bijbel verklaard , gebruikt en
niet gemisbruikt hebben , en alzoo bij monde en ook gefchrifte voor het Volk leeraarden. Onder deze vraagba-
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taken voor latere Godgeleerden misten wij ongaarne den
naam van onzenVaderlandlchen DE GROOT, Wiens roem,
hoezeer hij flrikt gefproken , niet onder de oudere
Kerkhervormers is te rangfchikken , met dien van eenen
zRAsmus wetlijvert , en, onzes • inziens, dien van Lu.
THER CALVIJN en anderen voorbijltreeft. Dit Slot,
intusfchen , zoo naauw verbonden met inleiding en ligchaam beide der Redevoering, verdient, dat wij haar den
lof wegens eenheid van onderwerp, waarop wij hoogen
prijs fiellen bij zoodanigen konstmatigen arbeid , niet
weigeren. Het verblijdde ons, ten uit den mond
des eerwaardigen Hoogleeraars eene vereerende getuigenis te *ernemen van de vlijt en zeden der Vaderlandfche
Jeugd aan de Koninklijke Akademie van Leyden : en rekenen wij bet Deze tot geen gering fieraad , den Volke
tot het grootfte voordeel toe , dat de aankweeking en
opleiding der Jeugd tot den Heiligen Dienst onder het
medetoezigt flaat van den doorkundigen Man, wien wij
verlenging zijns nuttigen levees hartelijk toebidden.
Rapport nopens eene nuttiger inrigting der Clasficale Vergaderingen , ontworpen door N. WESTENDORP, Fred. te
Sebaldeburen. Te Groningen , bij J. Oomkens. 18o9.
In gr. Bro. ao Bl,
Steller van dit Rapport was met nog twee andere
Predikanten , WINTER en MUNTINGHE , door de
Clasfis der Ommelanden benoemd, om die Vergadering
voor te iichten omtrent een voorftel , aldaar in 't voorleden jaar ter tafel gebragt , of en op welke wijze onze
claslicale Vergaderingen zouden kunnen worden ingerigt
dat ze voor onze pir fonen en asnbtsbedoelingen eene doeimatigere rigting en nuttigere firekking erlangen konden ? Hij doet
daarop, in dit lezenswaardig opttel , eenige voorflagen,
welke voornatnelijk bier op merkomen: z. Men zou in
de orde der Vergadering , in den tijd en in de wijze van
raadpleging, zulke verbeteringen behooren te brengen,
dat dezelve geregeld op den beflemden tijd aanvang natnen , en de deliberatien gevoegelijker , en over 't algemeeti
korter en beknopter , over geringe onderwerpen afliepen ; waautoor meer tijd zou ,uitgewonnen worden tot
nuttigere en belangrijkere bezigheden. 2. Er moest dan
vervolgens 9 in navolging van zoodanig gebruik in de Hervorm-
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vormde Kerk te Bremen en elders in Duitschland, altijd
een half uur befteed worden tot het houden van kleine
voordragten , redevoeringen of voorlezingen over onderwerpen uit de exegefe, pastoraal -theologie, kerkelijke gefchiedenis , kerkelijk regt en ftatiftiek , iitur.
giek , pedagogiek, dogmengefchiedenis , godsdienstleer,
wijsgeerte , bijbelfche critiek , en aanverwante theolo.
gifche wetenfchappen. 3. Daarna moest men , gelijk ook in
Duitschland bij de gemelde en andere Kerken in zwang is ,
overgaan tot het opnemen van voorftellen en aanvragen,
welke door een der leden, tot bevordering der algemeene ilichting , of tot eigene en onderlinge inlichting , moes.
ten kunnen gedaan worden , om door den Voorzitter
kortelijk beantwoord, in omvrage gebragt of commisfo.
tiaal gemaakt te worden. 4. Men zou, ook al op 't
voorbeeld van de Brunswijk-Wolfenbuttelfche en andere
buitenlandfche Kerken , jaarlijks eene opgave van prijsvragen kunnen bepalen , uit den omvang der theologifche wetenfchappen, of uit den kring der ambtsbezigheden van Volksleeraars , gekoren , en in de Latijnfche
taal opgefield, waaruit dan op elke Deputaten clasfis
eene vraag diende genomen te worden, om dezelve ter
beantwoording tegen 't volgende jaar, in de Nederduitfche of Latijnfche taal, den leden van de Clasfis voor te
flellen. De antwoorden behoorden aan twee Theologifche Profesforen aan de Groninger Univerfiteit, of, bij
ontftentenis van dien , aan twee der kundige Leeman
uit naburige Clasfen , ter beoordeeling overgegeven en
daarna .de uitilag aan de Vergadering medegedeeld te
worden. $. Er moest ook een algemeen theologisch
leesgezelfchap aangelegd worden, waardoor aan elk lid
gelegenheid gegeven werd , om zich meer en meer te bekwamen. 6. En eindelijk zou 't groote nuttigheid
ben, dat er van tijd tot tijd vaste zamenkomflen plaats
hadden , waarin men elkander, in kleine vriendfchappelijke feeds trachtte voor te lichten , en alzoo de
algemeene zedelijke en wetenfchappelijke vorming en be•
fthaving meer en meer te bevorderen. — Hoe wenfchelijk ware het, dat de meeste in dit Stukje opgeworpene
gedachten , indien dezelve al geen algemeenen bijval rnogten vinden , ten minfte ginds en elders ter harte genomen wierden
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ilantnerkingen op het Werkje van den Heere J. M. SCHRANT,
Rommel Priester, getiteld : Het Leven van JEZUS.
Een Gefcheak aan de Jeugd. Zn kl. 13v0. 20 81.
Het Leven van JEZUS verdedigd, tegen de zoogenaamde
ilanmerkingen eenes nameloozen Schotfchrijvers. Door
J. M. SCHRANT, Roomsch Priester. [„ Antwoord den
„ Dwaas Haar zijne dwaasheid , opdat hij zich niet voor
„ wijs houde. SALomoN."} Te ilinfierdam bij B. J.
Crajenfchot. In kl. 8vo. 72 III.
opp ojita fuxta fe pofita magis clarescunt; tegenover.

„ geltelde zaken , naast elkander geplaatst, fteken
„ zoo veel te tterker bij elkander af:" indien ergens,
mag aithans deze regel golden ten aanzien der twee brochures, wier titels hier boven than. Onkunde,kwaadaardighetd , verdraaijing , flordigheid van 1141 en taal,
en wat niet al meerl in het eerfte welk wij met
den Heer SCHRANT wel Libel mogen noemen — belezen•
heid, kunde, opregtheid, befchaafde taal en ftijl , aan
den anderen kant: deze zijn de twee oppofiten, welke
deze kleine fchriften kenmerken en onderfcheiden. Zoo
min als de Beer SCHRANT zelf, konden wij, onder het
lezen van het namelooze gefchrift, onze verontwaardiging dikmaals bedwingen. Dat iemand voor de leerltellingen van het Kerkgenootfchap , onder hetwelk hij in
goeden ernst zich heeft begeven, ijvere, is pligtmatig
en prijzen wij , mits die ijver niet van de foort zij,
Welke door den Apostel PAULUS wordt afgekeurd„
Maar , ongelukkig , is het die aketeurde ijver , welke de
ilanmerkingen kennelijk onderfcheidt. Dit blijkt duidelijk bij eene zelfs oppervlakkige lezing , en blijkt nog
duidelijker uit hetgene de Heer SCHRANT daartegeu
aanvoert ; op hetwelk wij, hoofdzakelijk, niets anders
hebben aan te merken , dan dat hij , bij wijlen, zich
met te veel ernst en op een te hoogen toon verzet tegen eenen Man, die inderdaad zijnen toorn niet waarTe regt fchriift de Heer SCHRANT in het Plot
dig is.
van zijn Werkje : „ Gij hebt, Mijnheer ! nu al uwe gal
tegen rnij uitgebraakt en het van u kunnen verkrijgen
ja Ambtgenoot, van
'
,, mij oven Broeder, Geloofs2) 022'
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onregtzinnigheid te befchuldigen, liefdeloos te
handelen,, en voor het oog der goede Geloovigen, ja
der Wereld ten toon te ftellen. lk zoude mij, naar
bet voorbeeld van mijnen Grooten Meester jEZUS
92 CHRIST Us, die ook door afgunftige Wetgeleerden in
95 het ongunftigst daglicht werd gefteld, van onregtzin,1 nigheid befchuldigd,, vervolgd, en eindelijk ter dood
31 werd gebragt , deze valfche befchuldiging getracht
77 hebben te laten welgevallen ; doch de Geloovigen
77 hadden mijne verdediging noodig, en dezen liggen mij
95 te na aan het hart, dan dat ik hen tegen uwe aanvallen Diet zoude waarfchuwen. Het masker is u
97 nu afgeligt ; uwe onkunde en onopregtheid is elk
79 zigtbaar;; ook de eenvoudigfte is vol verontwaardiging
,/ over uwe lasteringen. Mijnheer! befef nu eens uw
gedrag! Waar is de liefde, waarop de Leer van JE•
zus als hoofdpligt aandringt? Is dit eenen Bedienaar
• van den God der liefde waardig, zijnen Ambtgenoot
zoo valsch te befchuldigen , zoo liefdeloos te behan92 dezen ? laat de uitfpraak bier aan uw geweten
7! over. Gij hebt u door uwe zoo voorbeeldelooze vertu,' telheid, als een mot EERROOVER, ten minfle eene
• openbare ten toon ftelling waardig gemaakt; doch ik
begeer voor deze keer liever eene Christelijke wraak
/) te oefenen. Welaan , ik vergeef u hartelijk uwen
v, misftap, mits gij dien nooit weder begaat , en wil met
,, JEEUs bidden: Vader! vergeef het hem , want welligt
75 wist hij niet, svat hij deed. Mogtet gij eens uwe dwa/2 ling befeffen , mogte uw gevoel ontwaken , en uw
27 hart met warme Broederliefde vervuld worden ! Zie
• daar Mijnbeer! den wensch, waarmede ik van u af19 fcheid neem. De Vader der lichten bekroone den/9 zelven met zijnen zegen! " — Dat mag eene taal heeten , den Christen -Leeraar , den Schrijver van het
fchoone en nuttige Werk : het Leven van juin ,
72
7/
79
79

waardig.
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De Levens van , gedenkwaarclige Mannen en Vrouwen nit de
4chttiende Eeuw , gevolgd naar het Hoogduitsch van
SAMUEL BAUR , met eenige oorfpronkelijke Hollandfche
Levens vermeerderd. Ifle Deel. Tc dimlierdam bij
J. Allart. 1808. In gr. 8ve. 39t Bi.

L evensverhalen

zijn van onheugelijke tijden in den
fmaak der meeste Lezereh gevallen. Van daar derzelver menigte, in allerlei vorinen gegoten. Het Clans
voor ons liggend Eerfle Dee! beheist (ten aanvang eens
onbepaalden VVetics van dien aard onbepaald, fell*
y en wij, want, fchoon de jongst7erloopene Achttiende
Eeuw den Schriiver een perk zette, is de menigte van
Mannen en Vrous,ven , die in dit tijdperk bloeiden, en
waarvan wel iets te zeggen valt, zeer groot.
De. grondflag des Werks , van 't well; thans onzen
Landgenooten de aanvang wordt geleverd , is een Hoogduitsch Werk van den Haw. BAUR. Dan de Nederduitfi:he Uttgever heeft bij de Vertaling zich niet geheel en at
aan dezelfde volgorde der Levensgefchiedenisfen gebonden , en belnoft te zullen zorgqn, (tat men telkens daarin Levensfchetfen doe voorkoinen van beroemde Hollanders.
Dit Werk onderfcheidt zich door zekere rangichikking:
of die op denzelfden voet zal [land !louden , blijkt niet. Wil
zullen, die bier voorkomt , met de Namen der Perfonen,
opgeven.-- I Generaals. f-IANS JOACHIM VON ZIETEN. •
II. Beroemde flekelfehrijvers. JONATHAN SWIFT ; GOTT*
LIEB WIL HELM RA BEN ER. — III. Heersebzuehtige Fromm:.
IV. Geleerde Prouiven.
ANNA MARIA, 1/orliin URSINI.
ANNA DACIER; MARIA WOLLsTONECRAFT GODWIN.—

V. Staatslieden. Baron THEODOOR VON NEUUMFF; GEORGE,, Rlik.Trasf VAN BROWNE. • VI. Letterkundige en
Fraaije Vernuften. SAMUEL JOHNSON ; GOTTHOLD
EPHRAIM LESSING. — VII. Wis. en Natuurkundigen.
PETRUS CAMPER ; LINN/SUS; GEORGE LOUIS LE CLERC.,

Graaf VAN BUFFON ; PIETER NIEUWLAND. • VIII.
Geestdriivers en Bedriegers. JOHANN JOSF. PII GASSNER ;
SCHROPFER. • IX. Merkwaardire Profelieten. Josua
BEN ABRAHAM ESCHEL.

Verfcheidenheid ontbreekt nict; en zijn de Levens,
lint de opftellen betreft, van zeer onderfcheidene waar.
LETT. 1809. NO. 13.
Pp
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de, blijkbaar afhangende , zoo van den aard der Perfonen zelven , als van de oorfpronkelijke bronnen, waaruit
de Verzamelaar geput heeft. Vele , van elders reeds be.
kend komen er onvermijdelijk in voor ; ook die zeer
onlangs, naar 't zelfde origineel , voor den NeArlander
zijn opgehangen. Zoo herkenden wij , in de eerfte Levensfchets, het penfeel van Madame BLUMENTHAL , "t
geen een onzer Medehelperen in ons Maandwerk had
gevolgd (*).
Men kan in dusdanige Levensberigten niet alles zeg.
gen , wat er van de voorgeflelde Perfonen te zeggen valt;
anderzins zou dat van SWIFT nog al zeer kunnen worden
aangevuld. — Dit geldt ook omtrent eenige andere.
LESSING bij voorbeeld, achten wij, zeer onlangs, on.
zen Lezeren vollediger te hebben doen kennel' (t), dan
bier gefchiedt.
Onder de pligten Bens Vervaardigers van dusdanig
eene Verzameling , wanneer hij geen bloot Vender
is, behoort gewis , dat hij nafla en onderzoeke, wat
reeds van de te behandelen Perfonen gefchreven is,
om bet beste te kunnen leveren. Ongetwijfeld heeft de
Vaderlandfche pen, die dit Werk Ichrijft in 't Levensberigt van UNIV./BUS zijnen Duitftken 'Voorganger
gevolgd. Beter Bids zou hij gehad hebben in het Leven
dezes grooten Natuurkenners , in 't Latlin gefchreven
door den Hoogleeraar DAVID DE GORTER , en in onze
Letteroefeningen voorhanden (4). Wij herinnerden ons
daaraan , bij het lezen dat de Docker van MOR1EUS •
de Beminde van dezen Plantkundizen, hem, tot goed.
making zijner Reiskosten naar Holland, bonderd dukaten
fchonk ; fchoon ons voorflond. dat 1)0, die Reis aarivaardende, niet zoo breed bij kas was. Wii floegen dit na,
en, zonder vermelding dat zijne Btminde hem een zoo
goed reisgeld gaf, vonden wij daar opgeteekend, dat hij
tot die Reize flechts van zes . en.dertig Dukaten voor.
zien was.
Wij kunnen elke dezer Levensbefchriivingen niet bij.
zonder beoordeelen; anders zouden wij moeten aanmerken
(*) Zie onze Algemeene Vaderl. Letteroell: veer 1806. IA.
16 on.
(f) Zie ons 111,ngelwerk, bier boven, No. IX, X en XI.
(4) Zie de Redendaagfche Faded Letteroeff: Wide D. 2de
Stuk, bl. 120; ook zijn er afzonderlilke Afdrukken van die
gecteeite,
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ken, dat het Levensverflag des Graven VAN BUFFOls7
vrij Ichraal is, en dat de drie laatstgemelde, in dit Boektleel voorkomende, luttel beteekenen.
Genoegenitchonl: het ons dat wij ook beroemde Landgenooten in deze nieuwe Verzameling zouden aantreffen;
en voldoening fmaakten wij, de twee verkozene
Mannen eene zoo fchitterende vertooning maken. Te
regt vangt de Vervaardiger van Hoogleeraar CAM-.
PER ' S Leven op dezen trent aan „ De gedachteids eens grooten mans te helpen vereeuwigen, is eene
aangename en vleijende tank; maar zij wordt moeijelijk,
wanneer hij gelijk bij CAMPER het geval is , in zoo
velerlei vakken van wercnfchap even zcer uitmuntende
was; zijne gefehiedenis wordt tevens die der wetenfehappen , we;ke hij beoefende, en men zoude elke derzel•
ye in haren ganichen omvang behooren te bevatten , om
zijne verdientien op den waren prijs te ftellen, en hem
de verichuldigde huide te bewijzen. Gereedelijk erkennen wij het outoereikende van onze krachten daartoe.
Nlaar CAMPER heeft zoo veel voor de geleerde werelci
gedaan , dat onk eene flaauwe fchets reeds belangrijk
gal zijn." — Belangrijk is ze in de daad, en wordt de
grootheid dezes Mans naar waarde vermeld; terwiji hetgeen hij, ter Staatkundige loopbane in het laattle tijdperk zijns levens ingetrecien ziinde, verrigt heeft, flechts
met een kort woord vermeld wordt, en ook, naar veler
niet zeer tot vermeerdering van zijnen rout/
oordeel
Velen zijner hoogfchatteren werischzou
ten, dat hij niet als Staatsman ware opgetreden.
Met veel genoegen zal men het vermeldde van PIETER.
NIEUWLAND , over welken , te vroeg der Letteren ei
Wetenfehappen ontrukten , Hoogleeraar zoo veel treffends reeds geichreven is , lezen.
Wij wilien den Vervaardiger dezes Werks wel aanraden , om vervolgens Wet fpaarzaarn re zijn in het vermelden van Vaderlandfi:he Mannen en Vrouwen in het door
hem verkozen Tijdperk, en inzonderheid om zich moei
te te geven tot het verkrijgen van bijzondere narigten,
die , op een wijder tijdsafftand , of niet of zeer be'
zwaarlijk te bekomen zijn. Schoon hierdoor
een Va.
derlandsch Perfonaadje eene breeder plaats date Buitenzal men hem des dankweten.
landers mogt
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C. DE JONG

Tweede Reize naar de Middellandfcbe Zee, gedaan in de
jaren 1783, 1784 en 1785, door CORNELIUS DE JONG,
toen ter tijd dienende als eerfie Luitenant aan boord van
's Lands Schip Prins Willem , under bevel van Kapitein
CORNELIS VAN GENNIP. Met Platen. Te Haarlem,
bij F. Bohn. In gr. 8va. 430 Bl.
95 Zonder des eenige aanduiding aan te treffen , dun.
yen wij bijkans voorfpellen , dat wij nog weer22
„ der Reizen dezes Zeemans te wachten hebben. Zij
„ zullen ons, en , zoo wij vertrouwen , den Landge95 nooten welkom wezen (*)." — De uitkomst heeft
aan deze voorfpelling beantwoord, blijkens het voor ons
liggend Boekdeel, 't welk eene tweede Reis naar de Middellandfcbe Zee behelst. Van de eerfie hebben wij, ter
boven aangetogene plaatfe , verfiag gedaan. Het is op
deze, dat hij trenigvond overwijst. Dan, een Togt
naar gemelde Zee, op onderfcheidene tijden , deels
met andere beflemmingen, in een gevorderden hand
den Zeedienst gedaan, geeft oanleiding tot het aandoen
van andere plaatfen en zeer verfchillende ontmoetingen.
Op de wijze , waarvan wij te meermalen fpraken, deelt
DE JONG het hem in de opgemelde jaren bejegende en
waargenomene mede, en wij twijfelen nier, of het zal,
fchoon reeds zoo vele jaren geleden , met genoegen geiezen worden. Veel, zeer veel is er op de aangedane
plaatfen veranderd. Dit houde men wel in het ooge.
DE J r NG 'S bevordering tot eerflen Luitenant ter Zee
plaatfte hem in eenen uitgehreider werkkring; en hoe hij
zich daarin gedroeg , wijst het geheele Boekdeel omftandig uit. De breedvoerige Inhoud geeft de bijzonderheden op van de XXXIX Brieven , welke dit Boekdeel
uitmaken ;• Mies doorvlochten met aanmerkingen op
's Lands Zeedienst, ten dien dage door den jongen Luitenant gemaakt.
Het aangedaan Malaga ontmoet Been gunftige befchrij.
ving. Diepen indruk maakte op onzen jongen Zeeheld
de vreesfelijke Storm in de Golf van Narbonne. Niet
Zonder ontroerende deelneming zal men de breede befehrik.
(*) Zie onze Faded. Letteroef voor i8o8, bl. Goo*
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fchrilving van dit onheil in de VI en VII Brieven lezen.
Hoe deerlijk het Vaderlandsch Vlootdeel in denzelfden
form gehavend werd , meldt de volgende Brief uit Toulon; welke Havenitad, wegens de veiligheid der Haven
en den overvloed van benoodigdheden in het Koninklijk
Arfenaal , met dankbaren lof vermeld.wordt.
De befchrijving van Toulon , doorvlochten met aan.
inerkingen over het Franfche Zeewezen ten dien tijde,
beflaat eenige Brieven, die den jongen vlijtigen waarnemer kenmerken, vervrolijkt door landtogtjes in den omtrek dier Haverfflad , welke hij met 's Lands bodem Alkmaar verliet , om het fchip met gefchenken voor de
.d/gerijirm te geleiden. Daar er op zee niets merkwaardigs voorviel, befieedt hij zijn tijd om verder over
Toulon te fchrijven.
Welhaast vindt hij andere fchrijffloffe , en een aantal
Brieven befchrijft ellgiers , de ontmoetingen te diet
Stede , en vele daar ten dien tijde voorgevallene bijzonderheden. Van deze uitvoerigheid over eene van elders
bekende Stad geeft DE joNG voor reden : „ ft heb mij
met Algiers te langer opgehouden , doordien ik den tijd,
dien wij er voor gelegen hebben , meest aan den wal
heb doorgebragt , en door de vriendelijkheid van de
Heeren VAN GENNIP , FAURE GIMON en ACHMET Reis
gelegenheid heb gehad om veel te zien, en vooral om berigten in te winner], en MORGAN , DU TASSY SHAW en
anderen te vergeliiken." — Men zal verre zijn van zich
der lezinge dier Brieven te bekiagen : de onderhoudende toon , welke er in heerscht, de bijzondere ontmoetingen, daarin vermeld waken ze dubbele aandacht
waardig.
Te Illarfeille gekomen , fchrijft hij: „ De ligplaats
is zeer onaangenaam : lastige gezigten tegen dorre klippen ; eene mijl afflands van de Stad ; met de mintle
verheffing' van wind eerie Zee, die met geen floepen te
bevaren is: dit alles valt aanmerkelijk of bij de Baai van
Toulon, waarin men, zoo als men zegt, in ABRAHAMS
fchoot ligt. Maar daarentegen , wat is die Stad niet veel
vrolijker ; weinig aeden leveren meer verfcheidenheid
van vermaken op; en offchoon men vrij algemeen Lyons
voor de tweede Stad in Frankrijk houdt , zijn er evenwel velen , die ftelien, dat Marfeille haar,, met het hoogfte regt , dien rang kan betwisten." — Laten wij iets
urededeelen van 't geen DE jorla wegens de Sekfe
fchrijft,
Pp3
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Na derzelver kleeding vermeld te hebberp4
fcbrijft.
vaatt hij voort : Het is bier niets vreemds, vrouwen
en dochters van kruideniers , fch)enmakers boodenmakers, pruikmakers en anderen , op het fchoonst gekleed en gekapt in bare te zien zitteni. en pin
bare kostbare leveuswijze , en begeerte tot uiterlijk ver.,
toort , waartoe de gew-one winfleti maar zelden toereikend zijn, eenigzins cc gemoet te komen , vergenoegen
zij zich met de foberfle en fcbraallte maaltijden. heb
fommige dezer Vrouwen bet middagmaal zien doen met
een' ftuk brood en eene enkele ansiovis , terwijl er boverdien , van tijd tot tiid , een kin.nook wierd overgewreven ; en met deze matigheid onderileunen zij zeer
veel de verkwistende kosten der weelde. Dan, 'weft;
dezelve bier veel veld gewonnen , de galanterie bezit Beene mindere plaats in het hart der inwoners van Marftilie ;
bet getucht vergroot deswegen bet bederf derzeden niet.Trouwens welligt fpruit de eene uit de andere voort, en
is de laatfte tot onderhoud van de eerffe noodzakelijk geworden. De zncht tot weelde fluit reeds van zelve eerie
neiging tot galanterie in zich , en verfpillende aanbidders zijn het alleen, die aan de kostbaarheid van eene
zoo verkwistende kleede:dragt icunnen voldoen. Even"
wel aan de andere zijde is bet waarheid, dat de modes
of frnaken een voornamen talc van handel voor dit Rijk
itmaken, en dat de invoer in dit vak zeer aanmerkelijk
is. Gemetnlijk chum eerie Mode maar ddn , anderhale, en ten boogile twee maanden ; men is onuitputtelijk
in net uit yincien van nieuwe frnaken , en bijna gebeel
Europa wordt door Frankrijk voorzicn ; gefladig ziet.
men verwisfeling , alles verandert , behalve alleen de
hatelijke mode van het blanketten; deze houdt !land,"
e11z.
Te Malaga moest het Schip quarantine 'louden; zulks
trof in bet midden van den Zomer: van de Hette geeft
de Reiziger (lit becigt: „ Het is bier thans brandend ,
gloeijend hat. In de Westindie heb ik het zoo warm
niet gevonden, en offelloon men de zonnetenten over
het geheelefchip /weft gelpannen , alles met-zeewater mat
houdt en koclzeilen in aiie luiken fpant, is nogtans de
hate onverdragelijk ; de walm van een brandenden oven is
een. weinig warmer dan de eerfle landwind, wanneer die
tegen den avond doorkomt. Al het yolk is dan ten minile voor een uur van.het dek gebannen, en lieden, die
meer
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meer dan eene reis op de Oostindie, geciaan hebben, verklaren , het nimmer zoo beet te hebben bijgewoond. —
De groote oorzaak hiervan ftelt men de hooge bergen te
zijn , die de hitte terugkaatfen; de zon heeft als een
brandpunt op de Rad , en niettegenitaande Algiers znidelijker ligt , heeft men er veel frisfcher lucht; het is er
niet zoo beet als hier. Om deze reden zal ik ook nimmer de menfchen tegenfpreken , die Mallaga de warnifle
ftad in de Mitidellandfche Zee noemen." — De Quarantine opgeheven zijnde , deed DE JONG een landtoertje re.
paard , welks vermelding ons de ommeltreken van Mallaga , op eene genoegeliike wijze, leers kennen.
Het zeilen van Mallaga naar Toulon, onder het opperbevel des Ridders VAN KINSBERGEN vertneldt ons
den ijver diens Vlootvoogds , om de onder hem varmcle
Zeelieden te vormen. Spiegelgevechten, op reis
den, worden hier befchreven , doorvlochten met aanmerkingen over de Zeetaftiek.
Alicante wordt bezocht en befchreven. Malaga,
fchoon eene rijke itad , geeft geen floffe tot eene uitlokkende befchrijving. Ruimer fchrijfitoffe ]evert Lisfaban
op. Het goed onthaal gaf ruimte aan 's Reizigers
geest, en zette levendigheid aan zijne penne bij. Veel
zouden onze Lezers met genoegen hier vinden overgenomen ; doch wij wijzen tot het Werk zelve. Aileen
nog dit: „ De Godsdienst, zoo als gij weet , is hier
Roomsch. Op de hoeken van vele ftraten, en midden
op fommige bruggen , ftaan heilige beelden, en op verfcheiden voorname huizen kruifen, die, even als de
beelden in de kerken , door elken voorbijganger gegroet
worden. Het laatite evenwel, namelijk het plaatfen van
kruifen, gefchiedt niet altoos met een godsdienftig oogmerk , alzoo de adel en andere vermogenden ze ook dikwips alleen zetten, omdat er dan tegen die huizen geene
noodzakelijkhedeu mogen gedaan worden. Sommige mannen heb ik in een kastje met een glazen deurtje , in den
fmaak zoo als er bij ons op de kermisfen vertoond worden, Heiligen zien dragen , die door de voorbijgangers met de hoeden of gekust worden. — Nergens
heeft welligt ooit het bijgeloof meer veld dan hier gewonnen ; en dit bepaalt zich niet alleen tot het gemeen , maar ftrekt zich tot hooger kringen uit. Men
verhaalt mij zelfs, dat de oude Koning , tusfchen de
plooijen van zijne kleederen , tusfchen de voering en in
de
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de zakken , een aantal van Heiligen draagt; en daar hij
in zijnen verzwakten that zich niet meer helpen kan ,
inoet zulks door anderen gefchieden ; en dan is zijne
bezorgdheid voor de Heiligen , en de vrees dat men
Moeder MARIA aanraken , PETRUS of PAULUS drukken
zal , zoo groot , dat hij dikwijls zijne eigene ligchaamskwalen voor een oogenblik vergeet , en al zijne aandacht bepaaldelijk op zijne beelden gevestigd houdt.
De Heiligen zijn ook de voornaamf1e fieraden van zijne
ilaapkamer; alle kust hij hen v66r hij zich ter ruste nederlegt , en die gene , welke buiten zijn bereik zijn ,
werpt hij den neusdoek toe , en kust dien dan in derzelver plaats. Zou men zich zulke dingen van eenen Vorst
durven verbeelden ? Zou men zoo iets kunnen veror.
derffellen? En waarlijk ook ik zoude er geen geloof aan
hechten , zoo bet mij door iemand , dien ik van onwnrheid verdacht kOn !louden, verhaald was." — „Portugal is in alles jammerhartig ten achtere , en het Va.
derland van zoo vele groote mannen , het yolk , dat
eenmaal, voor meer dan den tijd van eene eeuw , meester van den ganfchen koophandel der wereld was, dat
zijne verbazende bezittingen van de Molukfche Eilauden
tot aan de Perzifcbe Golf uitflrekte, dat alles, wat de
natuur nuttig zeldzaam en aangenaam voortbrengt ,
aan geheel Europa aanbood dat zelfde yolk is nu
tot eenen graad gedaald, zoo als men geen yolk ter we.
veld meer kent."
Dit Boekdeel is opgefierd met eene Plaat, verbeel.
dende het Schip Prins Willem, g6nkerd in de branding van het Eiland Minorca, in het Werk zoo nit.
voerig als treffend befchreven. Algiers , van de reede
to zien , 'evert eene tweede Plaat op.
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Verhandelingen, ter nafporinge van de Witten en Geeldheld onzes Vaderlands , waarbij gevoegd zijn eenige "Inalean tot dezeh:e 7.,ctrekkelijk. Door een Genootfchap te
Groningen Pro excolencio jure Patrio. 1Vde Deel 2de
Stuk. Te Gr011idV4 5 bif \V. \Vouters en W. Zuideur. 18:.9.
Ook onder den volgenden titel:
Landt-recht van Wedde ende Westwoldinge-Landt , verklaard en opgehdderd door Mr. A. Q. VAN SWINDEREN,
waarbij is gevoegd eene plaatfelijke befchrijving van West
Woldingerland, benevens de Dorpen Bellingewolde en Bly•
ham, en 't gene verder tot dien Rechtfloelbehoort , door
JACOB DE RHOER, gevolgd door het oude Landrecht van
Westerwolde van het jaar 1470, in het licht gegeven door
69. en XVI hl. in gr. 8po.
het Genootfchap enz.

A angenaam

vond zich Recenfent verrast door de verfchijning van dit IVde Deels atie Stuk der Verhande.
lingers van bet loffelijk Groningsch Genoot fchap , hetwelk hij
voor verltorven hield ; dewijl het , federt 1796 (*),
niets had uitgegeven. Het verblijdt hem, na een tijdsverloop van dertien jaren , niet alleen te vernemen, dat
bet leeft , maar ookuit de lVaamlijst van deszelfs Leden,
achter de Voorrede geplaatst te zien, dat zich onder dezelven nog een aantal van Mannen bevindt, in that, oat
de door hetzelve te regt verkregen roem op te houden,
en deszelfs uitgegevene Verhandelingen , voor het vervolg, door hunnen geleerden arbeid te vermeerderen. —
In de reeds gemehle Voorrede wordt gezegd: dat „ de
„ tijdsomftandigheden, de veelvuldige veranderingen hi
„ het publiek befluur,, de onzekerheid daaruit geboren,
de onverichilligheid waarmede inzonderheid oudheid„ kunciige lettervruchten ontvangen wierden, bij eenige
huishoudelijke omflandigheden van het Genootfchap
„ zelve ,” oorzaken geweest ziju van de vertraagde
ga(4) Zie LETTEROEFFEN. van 1797. Vie St. bl. 205 env. alwaar van het Ine Deels Stuk des Groningfchen Genootfchaps verflag gedaan wordt.
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gave van dit Stuk doch dat, „ nu er eindelijk een
„ vooruitzigt is op een weer gevestigd beftuur, en de
15 lust tot meerdere en opzettelijke beoefening der out!,
heidkundige werken fchijnt hernieuwd te zijn, het
Genootfchap niet /anger heeft willen aarzelen ,om aan
25
„ het verlabgen van velen te voldoen." Wij wenfchen
van harte, dateene doorgaande bellendigheid van zaken
en een heeds bliikbaar toenemende lust tot beoefening
van dit vak van Vaderlandfche letterkunde bet Genoot.
fchap zullen aanfporen , om ons , bij kleiner tusichenpoozen, op de vruchten van de vlijt en kundigheden zij.
Der Leden te vergasten, dat het daarin door geene
andere belemmeringen gelinderd zal worden.
Welke de inhoud van het tegenwoordig boektieel zij,
ziet men uit den bovengemelden tweeden of afzOnderlij
-kentil.—HvoramIukishetgpla,
of het Land-regt van Wedde- en Westwoldinge-!and, verklaard en opgehclderd door wijlen Mr. ABRAHAM QUE..
VELLERIUS VAN swirtmeaEN , voormaals Raad in het
Departementaal Geregtshof van Groningen , overleden
den 18 van Zomermaand des voorleden jaars , aan wien,
in bet Voorberigt , een kort maar vereerend getuigenis
gegeven wordt. Het Genootfchap had reeds den 3 van
Louwmaand 1803 befloten , dit Landregt , tot alge„ meen nut voor de Regtbanken en anderenin het
„ oorfpronkelijke , en met de vertaling van den Heer
VAN SWINDEREN er neven , te laten drukken, en de
„ opheldering der duistere plaatfen , als noten , onder aan
„ den tekst er bij te voegen ," juist zoo, als wij het
nit bier ontvangen hebben. Het is waar,, bij fommigen
kon- de bedenking wel rijzen, dat, lift de invoering van
een !n
um en algetneen Lijffiralfelijk en Burgerlijk Wetbock, waarbij alle andere Statutaire Wetten , in de onderfcheidene Departementen, ophonden eene verbindende kracht te hebben , de uitgaaf van dit Westerwoldsch
Landregt en de opheldering daarvan minder nuttig , ja
welligt overbodig , kan fchijnen ; doch te regt wordt
daarop , met de woorden van den Hoogleeraar GRATA.*
•
geantwoord, dat het „ nog Lange van nut kan zijn
tot opheldering van regtsgefchillen , die nog naar de
oude wetgeving beflecht moeten worden, terwijl het,
• als fink van Letter- en Oudheid-kunde, en voor de
• gefchiedenis der wetgevende wijsheid limner zijne
59 waarde blijft behouden."
War
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Wat het flak zelf aangaat: het is hetzelfde Landregt
van IVesterwolde van het jaar 1470, hetwelk het laatst
in dezen bundel voorkomt , doch zoo als het, door zekere Commisfarisfen van den Spaanfchen Koning, PHILIPS
II, als Heer der Nederlanden, ter afdoeninge van de ge.
fchillen , welke tusichen de ingezetenen van Westwoldingerland en hunuen Drosfaard plaats hadden, bij hunne
uitfpraak , bier als ter inleiding aan het hoofd geplaatst,
op den 5 December 1566 en 4 December 1567, voor het
vervolg is vastgefleld, dat is (zoo als zij zich uitdrukken) „ vermeerderd , verbeterd, verklaard, veranderd,
„ gecorrigeerd, verminderd , en eenige articulen, als
3 ). Diet noodig , en niet meer in gebruik wezende, geheel of ten deele uitgedaan en uitgelaten." — De
oude tekst en de vertaling of verklaring van den Heer
VAN SWINDEREN zijn tegen over elkanderen gedrukt. —
Vertaling of verklaring zeggen wij, omdat de uitgevers
zelve deze uitdrukkingen verwisfelen. Ook is wel het
work van den Heer VAN SWINDEREN meest vertaling,
dock niet geheel. Somtijds is het weer omfchrijving, en
misfchien zelfs meer , dan , .ten aanzien van wetten,
waarin bet meestal op de . letter aankomt , vereischt
werd. Beter ware het welligt geweest, altijd, zoo na
mogelijk, letterlijk over te brengen , en , waar eerie omfchrijving tot opheldering noodig was , dezelve in de
aanteekeningen order den tekst te plaatfen. Ook hadd n eenige wetten wel zakeliike toelichting noodig gehad,
indien men zich daartoe in Itaat be yond; clewijI zij nu,.
in weerwil der omfchrilving , fomtijds nog onverftaanbaar gebleven zijn. Omtrent eenigen mag men twijfelen , of de zin wdl geraden zij, hij voorbeeld artikel 96
en anderen. Zeker is elders de vertaling niet juist, bij
voorbeeld in art. 53, alwaar tenzij dat de vader dezelfde
hantering dede zijn moest: ten ware de vader daar deel
had — art. 63, waar that: indien op gemeenen grond water Jlaat, daar nut van komen kan , in plaats van: indien
op gemeenen grand , daar nut van komen kan , water
flaat — art. 200, alwaar , in plaats van DOCH DURVEN zich met hem geenszins verzoenen , Haan moest: EN
BEHOEVEN zich ook niet met hem te verzoenen. — art.
265, waar men, voor korter 'KONDF. afdoen, lezen moest:,
korter BEHOORDE of te doer;, — art. 267, tot kenning des
regts , voor , den regten r,— art. 271. dan met toe!lemming DER tiGINNA-P .EN DER AANZWETTENDE LAN-.
DEN D
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DEN, VOW:, met todlemming VAN WEDERZIJDEN, dat is
van de beide eigenaren der hoven zelven , waarvan gefproken wordt. — art. 272. daar het erfgoed van her gekomen is, voor, van de zijde , daar, enz. Wij hadden
daar zoo even het woord aanzwettende, hetwelk in Groningen gangbaar fchijnt voor belend, naast gelegen. Men
ontmoet het nog eens in art. 279, en in art. G6 heeft
men, in dezelfde beteekenis , bezwet, beiden herkomftig
van het oud Friefche fwetten, bij KILIAAN attingere
agri , conterminum five confinem esfe. In Holland
kent men deze woorden zoo min , als bevredigen voor
bevrijden, in art, 67 en 119. — zijner zake verlustig zijn,
voor, zijne zaak verliezen , in art. 170. uitdrijving
voor weghaling of verkoop van in beflag genomen goed.
art. a55 zijn de woorden met waringe, dat is met wa—In
re, of koopmanfchap, in de vertalimg overgtflagen. Zoo
ook , in het volgend artikel , die Schuttenkoninck, bij
ons Wapenkoning. Ook leest men daar fchutten voor
Mutters. — De aanteekeningen onder den tekst zijn
taal- en oudheid-kundig, en de meesten keurig en voor
den letter-minnaar belangrijk. Achter aan iS nog een
Register der woorden gevoegd , Welke in de aanteekeninDe nuttigheid hiervan zal elk
gen zijn opgehelderd.
erkennen.

De plaatfelijke befehrilving van WESTWOLDINGERLAND
enz. , door den meer dan tachtigjarigen Hoogleeraar DE
RHOER , is uitmuntend , en zal elk overtnigen, dat het
Genootfchap niets overdreven heeft, toen het, in de
Voorrede , van dezen verdienftelijken Grijsaard nide,
dat hij , bij eene flerke ligchaamsgefteldheid, nog eene
viugheid van geest bezit , waarin fomtijds het vuur der
jeugd herleeft. Wij wenfchen van harte , dat dit nog
lange van Hem gezegd zal mogen worden , en verblijden
ons, dat men dit fraaije fink niet heeft achtergehouden ,
omdat, ,in den Tegenwoordigen Staat van Stad en Lande,
reeds eene plaatfelijke befchrijving van Westwoldingerland
gegeven is. Het geheel , en inzonderhei&-de berigren
wegensBellingwolde,Bhjham, de beiden Pekels de Langeakker-fchans , de Bourtange enz., zullen met het grootst
genoegen gelezen worden , @ok door den beoefenaar der
Vaderlandfche Gefchied- Oun',Iteid- en Letter-kunde.
Wij melden nog, ten befluite , da; men ,volgens het Westwoldinger Landregt iemand van zijn,e beide oogen ,voeten,
of
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of handen , berooven kon voor zestig Embder Guldens,
en van ddn oog enz. voor de bell t van dien prijs. Ja
men kon hem aan ddn oog blind tlaan , mits het flechts
in 't hoofd bleef zitten , of aan an hand of voet vetlammen, mits hij het lid flechts aan 't lijf hield, voor
twintig Guldens. — Het wegnemen van neus , lippen,
tong of ooren kostte dertig. • Wie iemand ribbe
in ftukken floeg, moest twee mark, elk van vierentwin.
tig Groninger (tuivers , betalen; en voor vieriAtwintig
mark kon hij er hem twee of meer breken. E rene vrouw
of jonge dochter konde men van hare borflen berooven,
en eenen man nog veel erg er verminken, 1:nede voor zestig Guldens, enz. En deze fraaije wetten werden , nog
in de jaren 1566 en 1567 , bij vernieuwing , vastge.
field! en het heette een uitflekend Voorregt zulke heer•
lijke wetten te hebben !
Gezegende Hervorming
welke ruwheden zijn , door Uw en invioed, niet be.
fchaafd!
..•■••■••••■•••

CAJUS CAECILIUS PLINIUS SECUNDUS, door Mr. M. C.
VAN HALL. Te ilmlierdam , bij Allart. 1209. Cr.

8vo. Bl. VII. en 203.

A

lle beelefenaars van de fcbriften der Oucien kennan
de brieven van den beminnelijken PLINIUS, en ve.
len hunner &Hen dezelve onder hunne meestgeliefkoos.
de Werken , wier iezing voor hun verftand, fmaak en
hart van gelijk belang is. Geen wonder dus , dat de
nitmuntende VAN HALL in die lezing, reeds voor vele
jaren, en vooral onder het doorworftelen der vele 1110ei+
jelijke hindernisfen , van zijnen vroegeren meer openbaren levensweg onaffcheidelijk , dikwerf een aangenaain
rustpunt vond, 't welk, terwijl het zijn hart bekoorde ,
en zijn gevoel voor het zedelijk fchoone opwekte, ook
zijnen geest met de belangrijkfte overdenkingen bezig
hield. De gemelde brieven toch vertoonen ons PLINIUS,
als eenen befchaafden en deugdzamen man, die, zonder
eerzuchtig te zijn, de ware eer, de achting zijner tijd.
genooten , op zijne eigene zedelijke waardij gegrond, en
daarnaar berekend , hoogfchatte ; die een fchuldeloos
blijmoedig, een verflandig en gezellig (even met eene be•
ftendige betrachting van onopgefmukte deugd, ter vol.
ma.
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making der menfchelijke zamenleving, en ter veredelirtg
zijner eigene gelukzaligheid , in de fchoonfle overeenitemming met elkanderen wist te vereenigen; en die on.
der het fchrikbewind van NERO en DOMITIAAN behoucfen
bleef, om , onder de uitmuntende re Bering van den goeden en wijzen TRAJAAN , den ten val neigenden kolos
van het Romeinfche Rijk te helpen itaande houden , en
aan de volgende Eeuwen , ter bewondering en nava•
ging, over te brengen het voorbeeld dier echte , maar
zeldzarne grootheid , met welke hij onder zijne Landgenooten „ met flillen luister, uitblonk. Door de fchoonheid van dit beeld bekoord , Wilde de Heer VAN HALL
hetzelve in een tafereel voor zijne Landgenooten fchetfen, en had in den beginne ten oogmerk, om in den gewcinen yarn' eener Lofrede het karakter van PLINIUS af
te malen „ dan," zegt hij, „ zoo wel eigen vermaak
andere bedenkingen deden mij beibiten , tot het voorgeftelde doel eenen anderen vorm te kiezen , ingerigt,
om mijne Lezers te plaatfen op het tooneel, en als het
ware in den tijd , op en kort na welken PLINIUS zijne
fchoone fen goede, toen vooral zeldzame rol volfpeeld
had. — Om hierin , (zonder van de gefchiedktindige
waarheid! in eenig hoofdpunt af te wiiken wel te tla.
gen , en tevens overal door verfcheidenheid zoo Veel
mogelijk te behagen , heb ik getracht , eenigen zijner
Landgenooten , korten tijd na zijn, door mij veronderfteld, overlijden , zonder wezenlijke verdichring, over
hem te doen fpreken, hun nu eens derzelver ['Dunne] eigene woorden , dan wederom die van anderen, of die
zij, naar mijn gevoel, in de omftandigheid , waarin ik
hen geplaatst had, zouden hebben kunnen bezigen,
den mond leggende. — Dit gaf mij van zelve en telkens
aanleiding, om niet alleen befchrli ging,en en gebeurtenisfen, die tot het level] van PLIIPIUS en de zeden van zijnen tijd betrekking hebben gehad , bier en elders in te
vlechten , maar ook , om het goede en voortrefFelijke 2
hetgeen [hetwelk] zijn uirmiintend Leven overal aanbiedt,
voor te ftellen , op eene wijze , voor welke de flatige
gang eener gewone lofrede voorzeker niet vatbaar is:
in de taatfle vincit men overal den Redenaar, die zijnen
Toehoorders het beeld van zijnen Held, met kunst af:
gemaald, aanwijst; in de eerfte bewerking verliest men
den Schrijver geheel uit het cog, um zich alleen met zijn
[deszelfs] onderwerp t:e onderhouden.
De Lezer zal,
om
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em die reden , in mijnen arbeid vruchteloos dien fchroomvallig-regelmatigen zamenhang zoeken, welken men van
eenen Schrijver,, die zijn onderwerp in eenen meer kunstmatigen vorm voordraagt , vorderen kan : de natuurlijke loop en leiding van gefprekken is afwisfeiend en gemeenzaam ; bet eene denkbeeid brengt bet andere ongezocht voort; de eene gedachte voert ongemerkt tot eene
andere, en gelukkig is het dan, wanneer daarbij de eenheid van belang en het hoofddoel der zamenttelling niet
verloren gaat terwiji eindenik de grootite kunst in
foortgelijke tafereelen is , het verbergen van alles , wat
den Lezer aan eenige [aan den Lezer cenige] kunstbewerking zoude kunnen herirmeren. —. Het een en ander
mij ten regel flellende, heb ik ook daar,, wanneer eerie
uitweiding of afwending mij , ter bereiking van mija
oogmerk , noodzakelijk of natuurlijk-roefcheen, die altijd gepoogd met het hoofdonderwerp in verband te
brengen, om alzoo die doelmatige , maar ongezochte
eenheid te bewaren , zonder welke het beeld , dat ik
trachtte te fchilderen , door de verfcheidenheid der bijfieraden, zich aan het oog, als het ware, zoude onttrokken hebben, daarbij tevens, zoo veel ik vermogt,
zorgende , dat de fchijnbaar oaregelmatige en daarom
natuurlijke gang der gefprekken, door eene in het oog
loopende naatiwkeurigrieid , niet verloren ging."
Wij hebben en de belangrijleheid van het onderwerp,
en de gronden voor de wijze van behandeling met de
egene woorden des Schrijvers opgegeven ; bet eerfte ,
omdat wij zulks niet beter wisten nit te drukken; het
tweede , omdat deze oordeelkundige ontwikkeling diet
gronden ons juist gepast voorkwam , om onzen Lezeren
vooraf het gunfligfte denkbeeld van de behandeling, zelve
in te boezemen. Hij toch , die zoo wel toont te weten,
wat , en waarom hij zoo doet , is hoogstwaarfchijniijk
ook de regt gefchikte man, em de regelen, die hij voorfehrijft , op de beste wijze in uitoefening te brengen.
Wat nu die gronden aanbelangt; wij zijn het met den
Heer VAN HALL daarin volkomen eens , op eerie bijzonderheid na. Wij gelooven , namelijk, dat er tot de wijze
van behandeling, door hem gekozen, meer kunst gevorderd wordt , dan tot eene Lofrede in den gewonen vorm,
terwill zijn betoog fchijnt re onderlfellen , dat zulk eene
Lofrede, door hem meer kunstmatig genoemd , ook meerfliere kunst vereischt. Is het de grootite opgave in de
kunst,
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kunst, de kttnst te verbergen ; dan zeker vordert Zullt
eene behandeling , die alles, wat men zeggen wil , als
ongezocht en van zelven aangebragt doet voorkomen , een
hoogeren graad van kunst, dan eene eigenlijk gezegde
Lofrede, die bepaald aangelegd is, om den Held in alle
de betrekkingen , waarin hij kan befchouwd worden,
achtervolgens voor te ftellen , zonder dat men 'noodig
heeft, iedere nieuwe bijzonderheid door den een' of anderen , uit het voorgaande entleenden , trek aan te
kondigen en met het geheel in verband te brengen. Het
is dus , onzes oordeels, alleen zedigheid, die den Heer
VAN HALL zoo heeft doen fpreken; of zijne woorden
zijn een bewijs van de gemakkelijkheid, waarmede hij,
als een groot kunftenaar, een kunstwerk heeft zamenzeiteld,'t welk een bekrompener vernuft oneindige moeite zou gekost hebben. Wat bier ook van zij; hij is ,
naar ons inzien , in den door hem gekozen' vorm van
behandeling allergelukkigst geflaagd , en heeft daardoor
zijne keus, zoo mogelijk , nog beter , dan door zijne
opgegevene gronden , geregtvaardigd.
Hij doet EUPHRATES , den Wijsgeer,, uit de ballingfchap , waarin hij , onder de regering van DOMITIAAN
met zoo vele andere geleerden gezonden was , in Italie
terug keeren en zich naar het Toseaanfebe Landgoed van
PLINIUS zijnen vriend , fpoeden , kort nadat deze overleden is. EUPHRATES vindt dus alles in droefheid,
bijzonder CALPURNIA , de beminnelijke echtgenoote van
den deugdzamen PLINIUS. Gelijk DU dit eerfte tooneel
ons reeds de ganlligtte gevoelens omtrent den overlede.
nen inboezemt, zoo worden wij daarin vervolgens hoe
]anger hoe meer vertterkt ; wanneer in onderfcheidene gefprekken tusfchen EUPHRATES en drie andere vrienden
van PLINIUS namelijk ROMANUS , den Blijfpeldichter ,
Ban wien vele brieven van PLINIUS gerigt zijn, Qutivcm
MANUS % den Redenaar en oordeelkundigen kunstregter,
den leermeester van PLINIUS, en eindelijk TACITUS , den
uitmuntenden Gefchiedfchrilver,, PLINIUS ons wordt gefchetst in alle mogelijke betrekkingen , waarin hij kan
befchouwd worden , en in die alle blijkt, onze achting,
liefde en bewondering bijna onbepaald te verdienen. De
aauleiding tot de gefprekken , en derzelver gang is zoo
natuurlijk en ongezocht, dat wij, in aanmerking nemende, dat de ftoffe daartoe vooraf voorhanden en als gegeven was , en dus derzelver verwerking noodzakelijk en
iireng
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fireng doelmatig geweest is, niet kunnen nalaten , dit
1Verk als kunstgewrocht een meesterfluk te noemen.
De ftoffe is , gelijk van zelf fpreekt , meest uit de brieven
van PLINIUS ontleend: echter hebben de meeste der andere , uns overgeblevene , Latijniche Scbrijvers daartoe
het hunne geleverd. Zoo veel belezenheid en ware geleerdheid de Heer VAN HALL hierdoor aan den dag legt ,
even veel oordeel en fmaak toont Itij in de gepaste aanvoering en juiste aaneenfchakeling van de onderfcheidene
boutvfloffen, zoodar titles voikomen het voorkomen van
een oorfproukelijk gefchrift behoudt , behalve waar nitdrukkelijk in den tekst zelven de woorden van PLIN1US
of anderen worden opgegeven. En met dat at zijn de
vertalingen der aangehaalde plaatfen zeer getrouw, en de
navolgingen van anderen zeer naatiwkeurig ten aanzien
der zaken. Ook de dichterlijke vertaling van plaatfen
nit VIRGILIUS, HORATIUS, LUCANUS JUVENALIS en
anderen, hier en daar voorkomende , zijn zoodanig, als
men die van den Heer VAN HALL verwachten kan
moet.
zouden gaarne van een en ander eene proeve aan
onze Lezers geven; doch wij laten dit na , zoo om
ze Recenfie niet te uitvoerig te doen worden, als omdat
wij hopen en verwachten , reeds genoegd gezegd te hebben, om alle Lezers van flunk en kunde tot de lezing
van bet Werk zelf uit te lokken. Wij durven hun verzekeren , dat zij het met de grootfte voldoening weder
nit de handen zullen leggen.
Een aantal Vignetten , door omen beroemden
KELES gegraveerd , en tot onderfcheidene tooneelen ,
die bier gefchetst worden , betrekkelijk , zet aan het
Werk niet weinig fieraad bij, 't welk buirendien zeer
final van letterdruk is. Jammer maar,, dat de ftijl,
taal en druk van dit uitmuntende Werk door eenige onnaauwkeurigheden en misflagen worden ontluisterd. Wit
hebben daarvan, bij bet doorlezen , nog breeder lijst
aangeteekend , dan achter het Werk zelf te vinden is :
doch wij zullen ze terughouden , omdat wij reeds nit•
voerig genoeg zijn geweest.
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De Wel. Te Anflerdam bij W. Bolt en P. P. Bertram en Comp. 18o9. In gr. 8po. 5o Bl.
Onder alle de menfchelijke inftellingen , welke in den
Staat plaats grijpen , is er welligt geene, over
,; welke meer getwist is , dan de adelttand; fommigen
92 hebben dien ftand gehoulen voor zeer nuttig , ja
29 noodzakelijk, anderen voor overtollig, ja fchadelijk.
„ Onder de eer[ten zijii er , welken het nuttige en
9 , noodzakelijke mogelijk te verre uitftrekken , ander
„ de katiten , welken, om het mistruik, de zaak zel,, y e afkeuren.
9! Een juist midden te kiezen , fchijnt ons , zoo als
„ in alle zaken , ook hier het raadznamst."
Met dcze woorden begint de ongenoemde, doeh zijner zake doorkundige Schrijver zijne zeer gematigd geftelde Verhandeling, welke vele blijken van naauwkeurig onderzoek , gezond verfland en bezadigd oordeet
aankondigt. Des Schrijvers plan is, eerst den oorfprong
des adelftands na te gaan, en dien ftand zeiven in deszelfs hoedanigheden te berchouwdn ; en vervolgens te
onderzoeken , in hoe verre de adelfland , in fommige
ftaatsregelingen, al of niet noodzakelijk zij. De Schrijver vangt aan met de aanmerking , hoe er reeds van de
vroegfte tijden onderfeheid tusfchen mensch en mensch
beftaan heeft , als een gevolg dier ongelijkheid , welke
Dit de meerdere vlijt, de meerdere verflandelijke vermogens, uit de meerdere fterkte bij den eenen mensch dan
bij den anderen, noodwendig moest geboren worden. Dit
met voorbeelden , van de Ifraëliten en andere Oosterfche
, en van de Romeinen ontleend , bevestigd hebbende,
bepaalt hij zich bij die foort van adeldom, welke federt
omtrent duizend jaren is bekend geweest. Den adel ver•
deelt onze Schrijver in drie foorten : in die, welke voortfpruit nit de afitamming van eenigen Vorst, of welker
begin zich in den nacht der tijden verliest; voorts in die,
van welke men, hoe oud ze zij, het begin kan opfpo.
ren; en eindelijk in die , welke haar begin neemt in den
perfoon , welke zich daarop beroept. Onder de eerfte
foort worden genoemd, bier te lande , de BREDERO■
anderen; onder
DES EGMONDEN ) WASSENAAREN,
de
59
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de tweede het genacht van EVERSDIJK ; onder de derde
DE R urrER , TROMP, en een reeks van andere Nederlandfche helden. Voorts worden deze dine foorten verdead in hoogen en in minderen adel. Onder den hoogen
adel worden gerekend te behooren a ide heizers, Koningen , Vorttea en fouvereine Heeren, Prinfen, Heti°.
gen , Paltzgraven, Landgraven , Markgraven , 'Graven,
Burggraven, Barunnen , Baanderheeren, en de Ridders
der Image, en de grootkruifen der mindere Ridderorden.
De mindere adel bcttaat uit de riddermatige getlachten, ett
uit de fchildknapen , of knapen, ook wel jonkers, of eenvondig edelen genoemd. Van de meesten dier onderfcheidenebenaminged worth bier de oorfprong en de beteekenis
aangewezen. Behalve de gemelden is er nog bekend de
adel van den tabbaard, die verkregen wordt door pos.
ten van magiftratuur en hooge ambten , gedurende drie
generatien bezeren; welke adel dus bier te lande , On*
tier andere te- Anifierdam , aan de getiachten van BIC*
KER , DE GRAAF , HOOFT , VAN DE POLL , HASSE.

anderen , moet worden
toegekend. Worts eenige aanmerkingen gemaakt hebbende op de ticulaturen van beer, edele beer, vrou3Pe of
Inevromve, freak en anderen , en aangewezen, waar.
door tie adeldom verlor'n worde , onderzoekt onze
Schrijver,, of de edellieden , behoudens hunnen adel
koophandel in bet groot molten drijven; hetwelk toe.
ftemmende , door voorbeelden gettaafd , beantwoord
wordt. Dit alles hebbende afgehandeld, treedt de knit.
dire • Schriiver in een onderzoek ointrent de nuttigheld , indien niet noodzakelijkheid , van den adeldom.
Wij kunnen ons niet wederhouden, het volgende met
des Schrijvers eigen woorden over te nemen : „ De
„ adeldom is in den that allernuttigst, zoo niet nood„ zakelijk; indien alien gelijk waren, zouden er geene
fpoorflagen , geene beweegredenen ter wereld zijn ,
„ voor den mensch in het algemeen, tot groote en nut„ te, doch gevaarvolle en op geen zelt ()clang gegron„ de daden ; de vorfien zouden steeds hunne toe„ vingt moeten nemen tot geld en goederen, groote
„ daden te beloonen ; voorwaar een moeijelijk middel,
/7 vooral in tijden van algetneenen nood.
„ Zij, die den adeldom hebben verkregen , of van
„ hunne voorouders adeiden , zullen noodwendig ,
„ hierdoor , meer gehecht zijn aan bun Vaderland ,
q a
waar,
LAAR , SIX CRAAFLAND en
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,* wan , en waar alleen , zij de voordeelen des adel.
I! doms, in den uitgeftrektften zin, kunnen genieten;
1/ en wat volgt daar anders uit dan : dat zij , even
, zullen trachten , hetzelve te
59 om die zelfde
doen bloeijen en in and te hoiden , en tot dat einde
99 ten fterkfte medewerken, om hetzelve, in tijden van
/9 nood , te v.erdedigen?
9 , Dit hebben ook (zoo gaat de Schrijver voort) onze
51 wijze voorvaderen begrepen. Zij hebben niet, even
„ als de beeltiftormers van 1795, alles verwoest; neen p
It zij hebben de vergadering der ridders en edelen,
als beftaande uit gegoede en dus bij de welvaart
5/ van den that zeer veel belang hebbende lieden, law
„ ten beflaan."
En venter : „ Wij ziju niet dwaas genoeg van te
„ ontkennen , dat er bij den adel veel misbruik en het
„ plegen 'van geweld heeft plaats gehad ; dat er vele
„ dwazen, flechten en booswichten ander de edelen gam
en nog zullen ziju.
$1 weest
91 Dan, wij zijn van gevoelen dat dit alles de nutvan den adelfiand niet wegneemt , of denzel.
99 t i
„ ven verachtelijk maakt ; homers behoort men eene
„ zaak , om de misbrutken , niet of te keuren. — Zij,
„ die zich de daden en de deugd hunner voorouders
herinnerert , om zich dezelven waardig te maken;
1 , zij , die hunne fchatten aanwenden tat den bloei en
inftandhouding van hun vaderland ,
anderfteu1, ning van behoeftige en nuttige geftichten; dezen mo9 , gen zich vrijelijk op hunner. adel , op hunne fchat2, ten beroemen ; zij doen dezelven eer aan." — Tot
befluit tact onze kundige Schrijver iets volgen over tie
Cejlachtreken- en over de Wapenkunde. Van 'wege de
verdienfte van dit Werkje, de onpartijdigheid en gematigdheid, waarmede het gefchreven is, en om nog andere 'redenen, zullen wij voor de uitvoerigheid van ons
verilag scene verfchooning vragen.
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Afgeluisterd Gefprek, gehouden door vier Vronwen, gedurende
een kart verbliif aan de Rivier Garigliano, in Italic, over de
hoogstmogelijke Aardlche Gelukzaligheid. Waar achter is gevoegd eene Levensgefchiedenis van deze Yrouwen. Door F. w. B.
VAN RAMDOHR. 7e Ainfierdam , bij H. Gartman. 18o3. In
klein 8 vo. Behalve de Foorrede, 227 bladz.
hetgeen ons de Vernier (het oorfpronkelijke is in
V olgens
het Hoogduitsch gefchreven , fchoon zulks op den titel
niet vermeld wordt) in zijne Voorrede mededeelt, heeft een
opflel van HUME , hetwelk de vier Wijsgeeren ten titel voert,
tot het Werkje, dat wij thans aankondigen, aanleiding gegeven. Hume ontwikkelt in zijn gefchrift de ftelfels van den
Epicurist, Platonist, Stoicyn en Scepticist over de gelukzaligheld , op eerie wijze, welke den Heere VAN RAMDOHR niet voldeed , en dit had hem op het denkbeeld gebragt , om vier
vrouwelijke ftelfels over gelukzaligheid te fchrijven.
Het gevoelen des Schrijvers is, dat er geene algemeene leer
van gelukzaligheid voor deze wereld beftaat. Hetgene het hoogfie goed voor den eenen is , kan het volarektelijk niet zija
voor een' anderen , en wanneer al twee menfchen in dezelfde zaak
hun boogie goed fielder: , zou Loch elk hetzelve naar zijn eigen
karakter en zijne bijzondere omilandigheden wijzigen. Hij gelooft, dat het fystema der opgenoemde Wijsgeeren, over het
hoogfie goed , hoofdzakelijk in de oorfpronkelijke neigingen
en vermogens van deszelfs aanhangers, in derzelver vorming
en uitwendige hetrekkingen gelegen zij ; dat die flelfels, mar
gelang der omfiandigheclen , waar of valsch zijn, en van daar
geene algemeene verpligting kunnen te weeg brengen.
Dit nu heeft de Autheur willen aantoonen. Te dien einde
licit hij vier Vrouwen voor, welke, naar zijne meening, te
gelijk de vier heerfchende neigingen van hare Sekfe vertegenwoorcligen , namelijk: drift naar zinnelijk genot en onderhou-,

dende ver/lrooijing; neiging tot aandoenlijke dweepzucht ; heerschzucht , en fmaak voor zoodanige genoegens, welke alleen door een
hart vol ware liefde gevormd worden , en welke hetzelve in Jlaat
is te genieten.
Wij zullen eerst den vorm en inhoud van dit Werkje nader
doen kennen, en dan onze gedachten over de zedelijke waardij
van hetzelve kortelijk zeggen.
De vorm is inderdaad fraa: en bevallig. De voorftellingen,
in een romanesk gewaad getooid , zijn overal aangenaam en
onderboudend , hier en daar zwierig en poetisch; en de ftij1
is altijd berchaafd dikwijls fchilderachtig , fomtijds wegtiepend.
q3
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De Schrijver komt , bij gelegenheid eener refs van NapeIs
liars Rome, aan de Garigliano. Het hooge water in de rivier
Inlet hem den overrogt, en hij is genoodzaakt , gedurende eenige dagen in eene eilendige herberg de ebbe of te
wachten.
Nadal de Reiziger zich in het gezelfchap van een' Rusfifchen Prins en Franfchen Abt, Wier gefprekken en wijze van
denken op eene luimige mauler worden voorgefteld, eenigen
tijd verveeld had , en radat deze Heeren uit de herberg vertrokken waren, wordt zijne aandacht beraald tot een
fchap van Dames, hetwelk mast zijn vertrek eene kamer werd
nangewezen , flechts door eon honten befchot van hem afgefcheiden. De Schrijver kon duidelijk verftaan, wat deze Dames
met elkanderen fpraken. teat zoude hij doen ? Luisteren, of
door eenig gedruisch de nabijheid van eenen ongeroepenen
roehoorder te kennen geven? Er ontitond een ftrijd tusfchen
's Reizigers beter en flechter ik. De nieuwsgierigheid fpoorde
hem aan tot het eerfle, de befcheidenheidried tot het laatfle....
doch de nienwsgierigheid behaalde de overwinning.
De Dames geraken iii verfchil over het hoogfte good. Eene
van haar merits ann, dat het geene onverfchillige zaak zij , te
weten, wie van haar het hoogite goed op de zekerfte wijze
najaagt, en men komt overeen, dat na den maaltijd de eerie
na de andere hare mecning zoude zeggen, en dezelve met grondige bewijzen ftaven. Her lot regelt den rang der fpreekbeurten.
De Reiziger leers de flemtnen der Dames onderfcheiden. Zij
zijn vier in getal: Allcgri;ia, Fantastica, Alfieri en Cordelia.
Allegrira heeft de eerlle fpreekbeurt. Deze, de eerst opgegevene hoofdneiging zullende vertegenwoordigen, verdedigt
bet zinnelijk genot en de ijdelheid. Zij flaat in twijfel was bet
volkomenst en wezenlijkst genot oplevert: het oogenblik, wearin de Vrouw voor de eerCtemaal door den Man, welken zij
haar hart gefchonkcn heeft, omhelsd wordt, of dat, waarin
Zij, als Meisje, voor de cerflemaal in de groote wereid vetfchijnt , en door haren opfchik , door bare bekwaantheden ea
fchoonheid de bewondering , de afgunst en de begeerte van
beide kunnen opwekt. De eerfte kus eons geliefden, de eerfle
dir is eon waarlijk zalig genot.
openiiike bride
Dan — ai fpoedig vcrtoont zich de groote vijandin van het
geluk: de verveling. De redo treedt tegen haar in het firijdperk. In de gedaante van matigheid en goeden fmaak leert zij,
de bekoringen der liefde en van bet verlangen , om algemeen
to behagen, verfijnen , en daardoor het genot van beide verlengen. Zij predikt den grondregel: ovthoud , on; hour te

vieten!
.11logrina geeft voorts eene fchets van haat. leven (zij is
danferesfe van de Opera te Parts) en wont, hoe zij 'in alles
het
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zinnelijk genot en de ijdelheid najaagt en weet to genieten.
Nu houdt de aandoenlijke dweepfter Fantastica eene lofrede
op de Inbeelding en zoodanig een Leven, als het afichijnfel
is barer toekomende zaligheid. Eerie zoete weikeloosheid,
een ag ngenaam droomen , een vrolijk hopen, veraerkt door
enkele befpiegelingen der toekomst , dit maakt de hoofdfom
harer nardfche gelukzaligheid nit. Zij fpreekt vervolgens van
de genoegens , die zij geniet als fchilderesfe en dichteresfe;
van het zalige der liefde , van eenen geestelijken card, en
dweept', als gevoelige dichteresfe, op den hoogften toon der
fantafie, van de zaligheid der losmaking van den geest uit de
banden der zinnelijkheid , welke zij tlechts eenmaal ondervonden heeft.
Doch zien wij, mint de heerschzuchtige voor het
hoogfle aardfche geluk houdt. Zij heeft een' vreemden naafi'
aangenomen, en duet zich voor, als de vriendin en vertrouwde van eenen Vorst, welke door eene omwenteling, die grootendeels haar werk was, op den croon is geplaatst. De deelneining in eerie zamenzwering fchenkt haar het hoogfle genot.
ljet intriguen - fpei is hare zaligheid. Ongemerkt beheerscht
zij den Vorst. Het Land worth door harem invtoed beftuurd.
Zij behartigt het welzijn der burgers, en werkt door haar voorbeeld en aanzien meer onmiddellijk op de zeden der hoofdliact.
Zij brengt huwelijken tot [land, bepaalt de loopbaan der aanzienlijke jeugd, is de voorflandfler van alle openlijke weldadige inrigtingen , en befchermt de geleerden en kunfienaars. De
liefde melt zij op geiingen prijs. In dezen tijd aithans heeft
zij, volgens haar gevcelen, alle hare edeiheid verloren. De
vriendfchap heeft in hare oogen oneindig hooger waarde, en
hetgeen zij over het genot der vriendfchap voordraagt, is
inderdaad fchoon en belangrijk.
Eindelijk komt de beurt man Cordelia. (Luistert nandachtig, fchoone Lezeresfen I want wij vertrouwen, dat Cordelia's
tam! den toon van uwe barren zat treffen.) Zij fpreekc op
eenen gevoeligen , zachten , roerenden toon over de genoegems van een godsdienflig huisfelijk !even * Zij fchildert met
betooverende kteuren het geluk van hare famine, die tot eerie
vrome Gemeente behoort , welke in haar geloof omtrent de
gewigtigfte belangen der Illenschheid in eenige aukken van
den heerfchenden Godsdienst in Europa verfchilt en naar de
eenige wet teeft: Hebt elkanderen lief en God boven alles! Zij
weidt uit met vuur en geestdrifr over de onderhouding van
dezen grondregel; over hare Godsdienstoefeningen; 'over hare bezigheden — het bezorgen van hare hnishouding, de opvoeding van hare kinderen, en de onderfleuning en oppasfing
van behoeftigen, zieken en zwakken in de Gemeente. Doch
last ons het bekoorlijk tafereel, dat zij van hare gelukzaligheid
Q (I 4
'et
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held ophangt, niet bederven door eene zwakke en onvolledigd
kopij. Het verdient in het oorrpronkelijke en in zijn geheel
befchouwd te wortion, Wij kunnen ons echter niet wederhou.
den , om het Clot van Cordelia's rede nan onze Lezers en Lezeresfen mede te deelen. Zie bier hetzelve.
„ Eindelijk onze kinderen! Een meisje en twee knaapjes I
Ach! vergeef het de moeder, wanneer zij te veel waarde hechc
Ban hunne kinder;ijke bekoorlijkheden ,of aan kunnen nog niet
ontwikkelden aanleg! Voor hoe veel genoegens der liefde fiaan
zij ons borg. Hoe verkwikt ons de gedagte: zijn onze kinderen ," hoe flrelen ons de bewijzen hunner teedere liefde, hunne ongekunflelde vrolijkheid, hunne zorgelooze hoerterijen , de genoegens, welke wij hun kunnen verfchaffen; de
langzamerhand zich ontwikkelende vermogens, en eindelijk,
hoe zalig zijn de uitzichten op hun toekomend geluk! 6! Wanneer ik zie, hoe dat fchuldelooze, maar fchrandere meisje,
zoo nevens mij, barer. kleinen vrouwelijken arbeid met ijver
volvoert, de oudfle zoon tegen over mij, al leerende, zich
tot zijnen toekomaigen that voorbereidt, en het jongfle knaapje, een lief blondkopje, op mijnen fehoot zittende, de poem
zelige armpjes om mijnen hals flingert , mijne goede moeder
zich dan in haren artuftoel oprigt, en mij met welgevallen
toeknikt, mijn echtgenoot op mijn geroep zijne werktafel verlaat , en in flonune verrukking vertrouwelijk mijne hand
drukt — 6, dat mijne vreugdetranen en mijn daukbaar ten
hemel gevestigd oog, dit tafereel voltooie I"
Wie zoude dit tafereel niet bekoren niet roeren? Ook
onze nieuwsgierige Reiziger words er zoodanig door getroffen,
dat bij, zijnen toefiand vergetende, onwillekeuriglijk uitroept:
o Corclelia! o Cordelia!"
De luisteraar words ontdekt, bij de Dames gebragt, en, na
gehoudene deliberatien, tot de flraf verwezen om te moeten
zoggen, welk flelfel van de vier, die hij had hooren voordragen,
hij voor bet beste hield.
De Reiziger geraakt hierdoor niet weinig in verlegenheid ;
do-ch grijpt eindelijk moed , en redt zich , na een vrij uitvoerig
gefprek met de Dames gehouden te hebben, met dit oordeel;
dat de bepaling cener aardfche gelakzaligheid; welke voor alle
menfchen gefchikt is, lets omnogelijks j, en dat elk meet lirey en naar datgene scat met zijnen inwcndigen curd meest
overeenkomt en veer zyne uitwena'ige omfiandigheden best berekend is.
De Schrijver heeft bier hijgevoegd de gerchiedenis van de
opvoeding en het leven der vier Vrouwen. Ook deze gefchiedenisfen, die het grootfle deel van het Werkje uitmaken, zijn
onderhoudend gefchreven, en overal ontdekt men den Man ,
die de wereld en het menfchelijke hart kent. Onze aankondi.
Bing is reeds te niivoerig geworden, om van deze gefehieclen4.
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nisfen een uittrekfel te geven. Men begrijpt ligtelijk, dat het
verhaal van den aanieg , do vorming en opvoeding der vier
Dames over hare wijze van denken en gevoelen en naderhand
gevestigden fmaak veel lichts verfpreidt en zeer belangrijk is.
De gefchiedenis van Cardella no c. tans heeft niet aan onze verb
wachting beentwoord. VOOr haarhuwelijk
is zij eene godsdienftige dweepfter van do ergile fort , en hear nanleg en vorming
firooken weinig met hare volgende gevoelens en denkwijze,
zoo els zij die in het gezelfehap der Dames aan den dag legs.
Alle vier Vrouwen worden ongelukkig. Waarom inoesten zij
dat worden geiegenheid ce hebben, van te kunnen aantoonen , hoe zij zich in haar ongeluk hebben gedragen 9 Dan
zouden wij Bever gezien hebben , dat het ongeluk van de drie
eerstgenoetnde Dames zoo ware voorgefteld, dat het noodzakelijk uit hare gevoelens en levenswijze moest voortvloeijen,
apdat hare gerchiedenis tevens tot leering en waarfchuwing
voor andere had kunnen flrekken. Doch nu zuilen de Allegrina's h. v. zeggen : „ ware onze voorgangfter niet arm
geworden , dan zou zij ook eenen gerusten en genoegelijken
ouderdom gehad hebben, en hare armoede had zij geenszins
aan zichzelve , maar aan het Schrikbewind van RODESPIERRIL
te wijten."
En nu ons gevoelen over de zedelijke waarde van dit Werkje. Of de vier voorgefielde neigingen als hoofdneigingen van
de fchoone Sekfe kunnen nangcmerkt worden, willen wij thans
niec onderzoeken. Er zoo, oozes inziens, vrij wat tegen te
zeggen zijn. Het zoude er voornamelijk op aankomen , wat
men hier door neigingen te verflaan had, en of dezelve zich wel
zoo later bepalen en kinsfificeren. Doch zulk een anderzoek zoo de grenzen eener gewone recenfie te huiten gaan.
Dan — wij meenen, dat de leer van den Schrijver en zijn
Roman, op die leer gegrond , eene onzedelijke ftrekking hebben, en hierover moeten wij een enkel woord zeggen.
Het gevoelen van den Heer VAN RAMDOHR is, dat er geene
algemeene ge/ukzaligheidsleer beflaat , dat het hoogfte goed
betrekieriip:' is en dus geene algemeene verpligting opievert,
— en dit gevoelen words hier op de Vrouwen toegepast.
Iedere Vrouw leeft, derhalve, naar hare neigingen, die gewijzigd worden naar de omftandigheden, waarin zij geplaatst
is; zij heeft gcene verpligting , om een zeker algemeen geluk
na te jagen : want er beflaat geen algemeen geluk. Deze
leer is, naar het ons voorkomt, gevaarlijk en tevens valsch.
Wat Loch zoude de Vrouwen , die over het geheel tot zinnelijk genot overhellen en veelal daartoe eene oorfpronkelijke
neiging hebben , terughouden, om geene Allegrina's te worden? Men zegge niet: „ de levenswijze en omftandigheden
verfchillen ; zij hebben niec alle de fchoonheid, de ligtzinnigheid en die vergnde zinnelijkheid, welke Allegrina bezat."
Dit
qs
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Dit is ook niet noodig. Wanneer men eerst tot zoodanig
eene wijze van !even overheat , laten de omflandigheden ziek
er wel naar fchikken. Men kan ook onderfcheidene wijzigingen aannemen, en bij minder fchoonheid en minder loosheid
worth men dikwijls nog ongelukkiger dan Allegrina was. Zoo
tan Vrouwen de vrijheid words gegeven, am de neiging tot
zinnelijk genot anders dan op eene geoorloofde , op eene wettige
wyze te bevredigen , waar zullen dan vrouwelijk geluk, het
huwelijk en de heiligfle betrekkingen plaats hebben? en moet
het ons niet ergeren, den Schrijver sari de vier Vrouwen te
hooren betuigen : ,, Zoo gij overeenkomflig uw karakter en
uwe omflandigheden denkt en handelt , dan kan men geene
uwer fiellingen als valsch befcbouwen"? Doch de leer van
den Schrijver is ten eenemale valsch. Er beflaat wel degelijk
een algemeen geluk voor aile Vrouwen. Het is gelegen iii de
beantwoording aan hare bellemming. Dee befiemming nu is
algemeen — voor elle Vrouwen dezelfde, en kan geene andere zijn, dan de huisfelijke kring. Daarin moet iede.re Yrouw
haar geluk zoeken , daarin kau zij het al146n vinden. Elke
neiging, die haar tot iets anders voert, is een dwa g icht, dat
zij niet vertrouwen mag. Zoo zij het volgt, geraakt zij op
bijpaden , die ten verderve leiden. De Namur heeft de Vrouw
tot den huisfelijken kring gevormd ; de opvoeding moet er
haar verder voor gefchikt maken. Zij moet Bade, huishondiler en moeder worden. Tot die betrekkingen roept hear de
pligt — in die betrekkingen vindt zij bet hoogfle aardfche geInk. Het is eene fchoone inrigting , dat pligt en geluk . Kier
te zamen fiemmen eën zijn. Wanneer de Vrouw haren
pligt volbrengt, is zij gelukkig, en wanneer zij het geluk geniet, voldoet zij tevens aan haren pligt. Hetgene Allegrina
najoeg, is gees geluk, het is bloot zinnelijk vermaak. Het
geluk, bet wezenlijk hoogfle goed der Vrouwen is bepaald,
zeker , algemeen ; het vermaak is onderfcheiden, toevallig,
betrekkelijk, en zie daar de dwaling van onzen Schrijver.
Eenigzins antlers ingerigt, zou dit Werkje ookzedekk voortreffelijk hebben kunnen zijn. Zoo Allegrina, Fantastica eat
Altieri waren voorgefteld, als door opvoeding en omflandigheden van den weg des waren geluks afgeleid, het hoogfle
goed najagende, doch fleciats vermaak vindende; zoo haar on.
geluk met levendige kleuren geteekend en tevens aangetoond
ware, dat dat ongeluk uit bet botvieren an hare verkeerde
neigingen was ontflaan en noodwendig &intuit tnoest outflaan ; zoo het karakter van Cordelia eenigzins anders gefchetst
ware, ontdaan van die ellendige godsdienflige dweeperij, en
zij dan, in tegenfielling van de drie andere, duurzaam gelukkig gebleven gelukkig geflorven ware,— clan zou her
boekje eene heerlijke zedelijke ilrekking hebben gehad, en dan
zouden wij het met voile ruimte ter lezing hebben kunnen,
aau-
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annprijzen. Maar te zeggen: „ er beflaat geen algemeen geInk; elk moet /even naar zijne zoogenaamde hoofdneiging,
lust en driften gehoorzamen , en elk is gelukkig, die naar
zijn karakter en zijne omflandigheden handelt ," — dit is
eene leer, die , wierd zij eentnnal aangenomen , alle aardfche
gelukzaligheid zoude verwoesten.
De Vertaler vraagt verfchooning voor de feilen , welke in
deze zijne eertle proeve van overzetting uit de Hoogduitfche taal mogten gevonden worden. Over het gelled moeten
wij erkennen, dat deze eerfte proeve zeer wel is nitgevalien.
Hier en daar hebben wij echter iets ftootends aangetroffen.
De uitdrukking: „ zij flak hem een hart onder den riem,"
zal wel door overhaasting aldus geffeld ;ijnof' onder de
drukfouten behooren. Daaronder kunnen echter niet worden gerekend onderfcheidene flordigheden in taal en fpelling.
Trots voor trotsch, kon voor kende , trachte voor trachtte,
zogtten voor zochten, overal als voor dan, en zij wrnederD

zich, hi/ veranderD , bekoorD, behooro, vondT , Mogenheden,
belangens voor MogenDheden en belangen enz. enz. a dit
zijn feilen, die niet kunnen verfchoond worden.

Gedichten van W. E. DE PERPONCHER. Tweede Uitgave. Herzien , befiweid en vermeerderd. Te Utrecht, bij J. van
Schoonhoven. 18o8. floor rekening van den Autheur gedrukt. In gr. 8vo. 328 Bl.
van onderfcheidenen nuttigen inhoud;
Eenige
het eerfle, Proeve over 's menfchen beflemming, is een vrij
MENGELINGEN

uitvoerig ftult, en onder een ander , Zedelesfen getiteld , trok
eene Grondbelijdenis der Evangelieleer in zes artikelen , in
eene aanteekening, onze aandacht; voorts DE ZEEVWSCHT,
GRAANBOUW , in drie Zangen, hebbende De Braake , Het
Koolzaad en De Tarw ten opfchrift, met zeer uitvoerige
deels ophelderende, deels leerzame aanmerkingen verrijkt;
hierop PALEMON, DUINGEDICHT , mede in drie Zangen , en ge
eindelijk Vertalingen en Nal;volgd van aanmerkingen;
gingen , wnaronder het keurig gedicht van den beroemdc,i
DAUER , De Alpen , almede vergezeld van aanteekeningen
grootendeels dezelfde als in het oorfpronkelijke : zi:i
daar 't geen de Heer DE PERPONCHER ons in dezen build&
nanbiedt.
De geest van vlijt en opmerking, het godsdienflig gevoci,
de zucht om nut te doen, en het dichtkundig talent van den
edelen DE PERPONCHER zijn onzen Landgenooten reeds geroegzaam bekend. Slechts enkele flukjes zijn in gebonden
maat; nicest alle rijmeioos. Hoezeer wij voor ons grouter
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beminnaars zijn van de eerfle dan van de laatfte foort van
podzij, vonden wij alomme fchildering en leven. Zie bier
cene kleine proeve, genomenuit het dichtflukje: De Verleiding.
Hoe zachtjes moet het fluitje fpelen,
Wanneer men 't vinkje lokt in 't net!
Hoe weet men 't moedig ros te ftreelen,
Wanneer men 't voor den wagen zet!
Maar 't vinkje , gevangen,
Wordt dood gedrukt;
En 't paard, bij de flangen,
In 't tuig gerukt.
Zoo vleijen ons ook die Sirenen,
Het driften-heir, dat ons misleidt,
Terwijl zij item met Item vereenen ,
En beurtlings elk ons vriendlijk vrijt!
Maar Iaat ge u vervoeren
Dan zie flechts om!
Harpijen beloeren
U van rondom!
Hoe lieflijk zwelt de blanke boezem!
Hoe firenglen de armen zich in een I
Wat sews de mond al lente-bloefem!
Hoe fmelt het oog van wellust been!
Maar zijt ge eens gekluisterd,
Uw kracht verdwijnt,
Uw Geest wordt verduisterd,
De lifensch verkwijnt!
Zoo weet de drift zich te vermommen,
Bij 't net, arglistig uitgefpreict;
Ta doet de wijsheid zele verflommen,
1aar 't alles ons met vreugde vleit.
Maar zijt ge eens gevallen,
Dan knelt het juk;
Dan florten ze u alien
In druk op druk!
De Opdragt van den Palemon moge tot eene andere proeve
•erftrekken, ten blijke tevens, hoe weinig aanfpraak de Dickter in dezen zelf maken wil op uitbundigen lof.
Blijft elke Vogel niet
In dat gewest des dampkrings ,
' t Welk ftrookt met zijne kracht?
En tracht hij ooit naar hooger?
De

CIEDICHTEN.

De Grastnlisch zweeft om laag ,
Of huppelt fangs de beemden,
En (tort haar veld-gekweel
Van tusfchen madelieven,
Viooltje en boterbloem;
De toppen van 't geboomte
Beklimt de Nachtegaal;
De Leeuwrik ftijgt nog hooger,
En nadert tot aan 't zwerk;
Daar boven kiapwiekt de Adelaar,,
En ziet op alien lied%
Men hoort toch ook de Grasrausch ;
Ja hij , die 't veld bemint,
Beluistert hare klanken,
Hoe needrig ook, hoe zacht,
En looft, met haar, den Schepper.
Wij twijfelen geenszin3 , of deze Gedichten vinden ook
hun publiek , aan 't welk •zij leering en vermaak geven.

Nolick fn zliue Lotgevalieu en Karakter befchortivd, in eerie
Verhandeling , voorgelezen bij het eerfle Departement der
Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen , te ,
op den i7den van GI asmaand 1809. Door FRANCISCUS FOCK,
Predi,iant te zhnfierolam. Te zimilerdarn , bij J. van der Hey.
18c9. hi gr. Svc. 34 El.
vroegere vooroordeelen tegen de Maatfchappij Tot Nut
D evan
't Algemeen houden grootendeels op , en wij
nen des niet zien , welke noodzake een Hervormd Leeraar
hebben kan, voor een van derzelver Departementen eene foort
van Predikatie te houden, veel min dezelve uit te geven in
druk. De watersnood van den vorigen winter herinnerde den
Eerw. FOCK, 'root 23 jaren ooggetuige en deelgenoot van
foortgelijke ramp, aan den man , die de groottle van able
overitroomingen heeft bijgewoond; hij hieid des op MACH eene
Christelijke Lofrede , gevoigd van ilichtelijke toepasfelijke aanmerkingen en opwelticingen, voor den Christelijken leerfloel
niet ongefchikt, en die AmIlels Kerkgemeente , al that er dad
ook voorgelezen enz. bij 't Nut van 't Algemeen op den titeI ,
zeer wet bij de verzameling van een grow: aantal Leerredenen van hare vroegere en latere Predikanten voegen kan.
Nieuws of bijzonders vonden wij er juist niet in; de verdediging van Noficx , (hij keude den wijn niet, en Kanah had
welligt aan CHAM eerst den befchonkenen aangewezen ; ook
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rispelijk wordt , is dit Loch voorzeker niet , alhoewel wij
twijfelen of dezelve ook nu wel algemeenen bijval zal vinden.
Wij hoorden den Leeraar FUCK altijd bijzonder als een
welmeenend, hartelijk en godvruchtig Leeraar van het Christendom roemen, en werden in dit gevoelen door dit opftel
volkomen bevestigd.

Leven en Beieering van NEELTJE CJJFFERS. Te Amflerdam, by
W. Brave. 112 gr. 8vo.^17 B/.
wat is er van,den nacht? Wachter, wat is er van
Wachter,
den nacht? — De Wachter zeide: De morgenflond is
gekomen , en 't is nog nacht.
JESAIA

II, 12.

De Familie van Werning. Naar bet Hoogduitsch van C. F.
Fryheer VAN BILDERBECK. Ilde Deel. Leeuwarden, bij de
Wed. J. P. de Boy. 1809. In gr. 8Y0. 390 Bl.
et vervolg en floc van een Roman , die voorzeker de liefB hebbers van deze foort van gefchriften boveu andere behagen moest , en waaromtrent wij ons guntlig gevoelen bij de
aankondiging van het eertle Deel reeds hebben uitgedrukr.
Wij lazen dit tweede met geene mindere voldoening ; de verfchillende karakters zijn uitnemend we! volgehouden , en de
afloop der gefchiedenis, de gelukkige afloop voor ieder voorkomend perfoon , die bijzonder belang inboezemde , geeft
een wezenlijk genoegen, terwijl het geheel der zedelijkheid
zeer voordeelig is. Het is niet noodzakelijk ,dat wij den verderen loop der gefchiedenis opgeven ; genoeg is het, yenny
en haar vader komen wederom te voorfchijn, en f enny wordt
eindelijk de echrgenoote van den edelen Dannenberg, zoodat
onze gisfing, dat zij reeds vroeger haar hart elders had weggefchonken , niet is bevestigd; maar die veibindtenis had andere beletfelen, die echter gelukkig nog werden opgeruimd.
De jonge August krijgt Eveline, evenwel na vele maar al te
wel verdiende zorg en beproevingen , waardoor hij een geheel ander, beter mensch geworden was. De Lezer herinnert
zich zijne vroegere tiefde voor 11Bna; dit meisje, in het eerfle Deel weer beklagenswaaldig dan ondeugend nog, naderhand, belaasi de openlijk bekende maitres van den Vorst,
had hem weder aangetrokken, en, gelijk zij hem in het on-

hell ftortte, voltooide hij het hare. Bijna zou men August
de
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ve beminnelijke Eveline niet gunnen; manr er is zoo veel tot
zijne verontfchuldiging , en hij fiond de zware beproeving
op zulk eene wijze door , dat zelfs de beste Romandichter
voor dat lieve meisje naauwelijks eenen beteren echtgenoot
fcheppen kali. Zoo als gezegd is, de gefchiedenis loopt
zeer gelukkig af , en , liever dan meet bijzonderheden aan
to ffippen, geven wij onze Lezers de klagt van den Emden August bij her lijk van zijnen broeder Fritz, dies wij uit
het eerfte Deel reeds kennen als een goed mensch, lunar van
zijne vroege jeugd af, tot zijnen grijzen ouderdom hijna toe ,
tusfchen de ibbroef der etiquette van 't Hof gedraaid en ver•
minkt.
„ Arme broeder ! dus moest uwe ziel deze, in bet aprilweder der vorflelijke genade uitgedorde mumie eerst affchud.
„ den, om eindelijk to ervaren war het leven zij ! Beklagens„ waardig boompje, door de fchaar der hooffche flaatkunde
„ onmeddoogend befuoeid en kort gehouden:geen takjemogt
„ weliger uitfpruiten, geen blaadje zich vrijer ontwikkelen,
„ dan het u van wegen het Maarfchalksambt vergund werd.
„ Slechts gefchorene, kort gefchorene menfchen en boomen
„ worden daar, usaar gij — niet geleefd hebt, bewonderd en
„ befpot! Iedere vreugde — doch p een! vreugde fmaakte
„ gij immers niet, — ieder genot werd u door de etiquette
„ op eene gouden fchaal met looden gewigten toegewogen
en gij achtet u reeds gelukkig genoeg, zoo flechts de
verveling u niet drukte. — Arnizalig beroep, betreurens,, waardig lot! — De verachte, verbannen Paria, aan de
• oevers van den Ganges , genies een rijker leven, dan zulk
• een vergulden aileider van het vorftelijk onweder.
neer hem flechts, bij zijn ontwaken, de zon aan den vro„ 'liken hemel tegenftraalt, en moeder Natuur haren hoorn
ff van overvloed voor hem nitfchudt, is hij immers veel ge„ lukkiger ,veel vrijer, dan de angstvolle hoveling aan de vor19 ftelijke cafe!, wiens eetlusc van den, dan verguizenden,dan
„ weder begenadigenden blik zijner Doorluchtigheid afhangc!

Rust zacht ! voor u is het koude graf warmer, dan het levenlooze kven! — In het land der vlinders bleeft gij
dank zij uw regtfchapen hart ! — altijd eene pop; doch
s ) ginds zult gij van nu af met onvergankelijke kleuren fchitteren. — Dezen fleutel, die Kier beneden flechts de pijnIP
t, kamer des !evens voor u open floot, dezen gouden onge•
luksfleutel leg ik op uw graf ! Moge de Almagcige Vert> gelder alle de zuchcen, die hij u. afperite, voor u in he-

ll melfehe vreugden verandereni”
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EENER VOLEOMENE ECHTGENOOTE.

Beeld eener volkomene Echtgenoote , gefchetst naar het laatfle
floofddeel van de Spreuken Salmons. Eene Bijdrage voor de
Schoone 161211C. (lit het Hoogduitsch , door Mr. Q. DE FM=
NES. Te Amtlerdam, bij P. P. Bertram en Comp. 1809. In
kl. Bye. 91 Bl.

p

et XXIIIfte Disconrs en eenige volgende nit Le Philofophe
Chretien van FORMEY. Waar wij dit boekje ook opfloegen, overal vonden wij vertaling, niets clan vertaling, en wij
namen nog al eenigen tijd tot deze vergelijking. De Hoogduitfche Schrijver, „ zich te zwak bevindende om de fchrai „ derfte Christenen en kenners van het menfchelijk hart na te
„ &even , kon echter de begeerte niet weerflaan om ook lets
„ op te fiellen," en flopte alzoo dit boekje het Hoogduitsch
publiek , in 1784, als een ipfe fecit , naar het fchijnt, in de
hand. Het werk van den Meer FORMEY is intusfchen van eene
te vroege dagteekening, (de uitgave van 1752, en deze
was reeds de tweede, ligt thans voor ons ,) — daarenboven
te algemeen bekend en geacht, dan dat wij ons geroepen zouden vinden , het nu nog aan onze be6ordeeling te onderwerpen. Wij maken evenwel geene bedenking, den Heer Vennler bij deze gelegenheid op te wekken , ten behoeve van 7iine
Iieve en waardige Echtgenoote, Vrouwe MARGARETHA FADE-,
RICA DE FLINES, geb. DABENIS, zijne boekverzameling met Le
Philofophe Chretien te verrijken; verzekerende, dat er,, behalve dit Beeld eener volkomene Echtgenoote, vrij wat in gevonden wordt, 't welk der lezing en overweging ook van eene
Dame van zoodanige uitmuntende hoedanigheden, als ons de
Opdragt Naar kennen doet, altijd nog wel waardig is. Bij het
herlezen van die Opdragt maken wij den Heer en Mr. DE ELI*
ms over zijne Huisvrouw ons compliment! —• dan , daar de
aanteekeningen van onzen Landgenoot mar weinige zijn , en
van zeer weinig belang, moeten wij onze Lezers berigten,
dat men hier niets meer dan eene vertaling van eene vertaling vindt.

De Friend der Kinderen , of een bundeltje Cedicht ^n voor het
opkornend Gejlacht. Door D. ONDERWATER. Met 6 gekleurde
Plaatjes. Te Leyden, bij P. H. Trap. In 12M°. 68 Bl.
7es Plaatjes en twintig Gedichtjes, waarvan de laatfle voor
4,—‘ de eerne niet onderdoen, offchoon wij ook dezelve juist
niet met die van onzen VAN ALPHEN gelijk Voor KinOren van zes tot Lien jaren houden wij Loch dit boekje een
vangenaam gefchenk. De Voorrede is lief en hartelijk.
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Over de Zonde, en de Verlosfing van dozelve door ,7ezus
Chrism, opgedragen aan alle HoogIeeraren, Leeraren
en Baninnaars van den Christelijken Godsdienst , door
een Old-Ouderling der Hervormde Kerk.
Tweede Verfiag.
e tweede Afdeeling behandelt de verlosfing door Y. C.
Jews maakt den mensch van de zoncle en derzelver
droevige gevolzen vrij. Maar, hier komt het op aan, hoe
doet Jezus tit? Geene van Jezus verrigtingen doet dit op
zicnzelve , maar alle to zamen hebben bij zijne vrienden
deze uttwer{iing. De Apostelen hechten die verlosfing,
nu eens aan Jezus kruis, dan aan zijne opflanding, elders
tan zijne voorbede, enz. Wanneer zij het eene noemen
iluiten zij alzoo het and2re niet nit, en wij moeten, zoo
veelmogelijk, alles onder 66n gezigtspunt brengen. God,
deugd en orifterfelfikheld moesren ons meer verhelderd
worden, van wege den invioed der zinnelijkheid; dit deed
Jezus door leer, leven , flood, en opflanding. I Petr. I:
8, 4. De eigenliefde is in lage eigenbaat ontaard; in
dents leer wordt de liefde tdt den naasten de grondflag
van regenwoordig en roekomend geluk ; hij bract die leer
zelve in praktijk , en in hem werd zij door het loon aan.
geprezen. t)vergeeven aan dierlijke zinnelij4eid, offerden de tijdg-enooten van Jezus Godsdienst en geweten daar..
aan op; Jezus nam andere beginfels aan , en ging den
weg van zeitvertoochening; hij ligtte den Pharizeerfchen
hooamoed het masker af, idhoon hij hunne wraak enz.
voorzag. Jezus vorderde die zelfverloochening, en de
eerlte Christeoen gevoelden den nadruk van zijn kruis.
Zoo is Jezus Gekruiste eene behoefte voor iederen
tijd , en wii moeten door hem hetere begrippen erlangen
en een beter karakter; daartoe moeten wij gemeenfchap
holden me- Jezus bloed , d, i. door aandenken
pein.
LETT. 1809. NO. I+.
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peinzen zien op den overften leidsman , naar bet doet
itreven, om lief noch feed ons buiten het fpoor laten
brengen. De Schrijver beroept zich hier op Rom. V.
wjj zondigen in de gelijkheid der overtreding van Adam ;
bet woord niet vs. 14 heeft in de oudfte handfchriften
niet geftaan ; een beeld van het toekomende &It een voorbeeld van zondigen mar zijne nakomelingen. De uitdrukkingen H. VI. der zonde geflorven , in zijn dood gedoopt, met
hemline plante geworden in de geltfkvormigheidzyns doods ,
enz. helderen elkanderen op , en beteekenen : door het
Joden- en Heidendom te verlaten , zijn wit verpligt ,
par Jezus voorbeeld, der zonde tegen te Itreven. In
Bien zelfden geest redeneert Paulus, a Cor. V: g enz.
zij zijn alien zichzelven geflorven. Gal. I: 4. Philipp.
III: 4. regtvaardigheid door 't geloof in Chr. beteekent Evangel:las heiligheid, zie vs. xa, verge]. Matt. V: 8, Yo, no.
Want wie wordt ooit om eene toegerekende geregtigheict
vervolgd De Apostel kon de vervolgingen ontgaan
zoo hij de Pharizeerfche deugden, bij welke de mensch
den grond ondeugend bleef , had willen begunftigen ;
maar hij wilde niets toegeven, omdat bet Christendom
een nieuw fchepfel vereischt. i Petr. I: ra, 19. Zoo
verlpst Jezus van de zonde; zijne Apostelen vormden
de meat-then door hunne redenering tot nieuwe fcheplekn , leerden de joodfche goede wericen als fchade en drek
verwerpen , planteden betzelfde gevoelen dat in Ch. J.
Was, prezen eene verhevener geregtigheid aan, die voor
God beftaan kan, en voerden steeds Jezus aan, om hen
te bewegen tot denzelfden trap van zelfverloochening.
Jezus leers de zalige gevolgen der deugd; zijne vernetiering in verband met zijneverhooging , een bewijs van
Gods beloonende regtvaardigheid, is een voor den zinnelijken mensch zoo noodig beeld; de natuurlijke gevolgen tact) zijn niet altijd en bij alien genoegzaam fterke
drangredenen. In de IsraElitifche gefchiedenis vindt men
ftellige zegeningen, maar in het algemeen volgt God dien
regel niet in zijn beftuur; integendeel , de regtfchapene
worftelt dikwijls met onheilen. Maar Jezus is een fterk
fprekend leerzaam beeld. Hebr. XII: a, 3. n Tim. II:
16. gefchikt om de zinnelijkheid te dooden
,
ijver te verwekken voor rraagheid enz. Coll. III: M.
In dezen zin moet men Jo. XII: 32 almede opvatten.'Bij
dit voorbeeld heeft de mensch vooral in tegenfpoed be.

boette; dan is men minder voor redenering, nicer vow
Ce2
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een fchitterend voorbeeld vatbaar ; dit is Jezus jegens
God en den medemensch. t Petr. IL Over 't geheel
was onze zedelijke verbetering het doe' van jezus vernedering. i Petr. IV. Tit. II: 14. Hebr. IX: 14. Eph.
II: Ito. V: 25, Jezus wilde Godsdienst , zedelijkheid , en het maatfchappelijk leven onder alle, volken
verbeteren , en zijne leer , en 'even , en fterven was gefchikt
ter bevordering van die liefde, welke den mensch deels
aan 't beste Wezen meest gelijkvormig rnaakt , deels het
maatfchappelijk pink op de beste wijze bevordert; dit
doe' heeft Jezus bij velen bereikt; getuige 't gedrag der
eerfte Christenen , de verbanning van veel onmenfchelijkheld overal , waar men zijne leer aannam; en voor de
toekomst mogen wij veel nog hopen.
Jezus bevrijdt de genen, die in hem gelooven , van
de zonden , waaraan zij overgegeven waren ; alzoo vermindert hij van tijd tot tijd zoo veel mogelijk de gevale
gen van die misdaden , en doet die eindelijk geheel op.
houden. Uit lien hoofde de benamingen Profeet , Koning , rantfoen , herder, deur der fchapen , enz. waarvan
de eene de zaak nit dit , de andere uit een ander oogpunt
befchouwt , maar alle komen daar op near: hij bevrijdt
de menfchen van de zonden, die hen in meer- of mindere
mate ongelukkig maken, en brengt hen tot de tegenovergeftelde deugden en derzelver gevolgen. Voor zoo ver
die fpreekwijzen op God betrekking hebben , zijn zij
van menichelijke dingen ontleend ; men moet ze Godebetamelijk verftaan. 13ij de Regtvaardigmaking fpannett
wij thans geene menfchelijke vierfchaar meer in den Hemel; zoo moesten wij ook op genoemde uitdrukkingen
geene leeraukken bouwen ; doen wij dat op die: „ dat
Jezus , door met zijn eigen bloed eenmaal in het Hemelsch Heiligdom in te gaan , eene eeuwige verlosfing
heeft te weeg gebragt dan moesten wij er ook een het%
ben : yezus de deur der :Moen; Yezus armoede onze
dom, enz. Onze zonden worden bij geldlchulden, hi,
beleedigingen, bij lets , dat ons verontreinigt , bij eenen
last, bij flavernij, vergeleken: — moet men daar vijf
Hoofdftukken van maken. Het bijzonder drukken van
eene dezer figuurlijke uitdrukkingen veroorzaakt verwarring en verfchil; op der Apostelen voetfpoor, moeten wij alles tot den brengen.
Ten aanzien van de nitwerking der verlosfing beging
men denzelfden misflag. Regtvaardigmaking beteekent
Rr2
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vergevittg van VI'den; nu of dan beteekent het, wet is
waar, begenadigen, begunftigen, (daar het woord rep,
vaardig en regtvaardigheid, van God gebezigd, dikwijIs
zijne goedheid uitdrukt) doch in de meeste plaatfen ,
waar het tegen verdoernen over that, is vergeving van
zonden de hoofdbedoeling. Wit men de regterlijke daad
van 't Goddelijk gemoed jegens den zondaar berchrijyen, dan trekt men de vergelijking met een menfchelijk
regter,en geldfchulden,te ver. God !tan zich de zaakniet
antlers voorftellen , dan zij is; den fchuldigen niet onfchuldig verklaren ; en overdragt van zedelijke fchuld
of veyclienfte is een onding. — God behandelt den zondaar als eenen onfchuldigen , of de gevolgen zijner overtredingen houden op , zoodra en naar mate hij zich
door's geloof in J. C. van zijne zonden bekeert. Alzoo
vervalt de vraag, of vet geving van zonden wel mogelijk
zij? De H. Schrijvers plaatfen bekeering, regtvaardigmaking en heiligmaking in bet naauwsr verband. Uit
ijver tegen de Roomschgezinden heeft men a ge denkbeelden van ingeflorte regtvaardigheid en inwendige vernieuwing to zeer verbannen; gematigder Godgeleerden,
b. v. CROTIUS , hebben dit reeds lang opgemerkt. Wanneer de H. Schrijvers de regtvaardigmaking doen voorkomen als eene daad van God omtrent den mensch , nemen zij, volgens bun taalgebruik , de oorzaak voor
de uitwerking. God veroordeelt , beteekent , dat hij
flrait ; hiPregtvaardigt , d. hij neemt de jiraf weg. Door
de regterlijke gedaante van mentcheli:ke vierfcharen
maakt men de zaak duister. Een booswicht moet zich
Loch eerst verbeteren. Getteld, God hield zijne misdaad
als niet begaan, en plaatfte Jezus deu'den op zijne rekening , toch bleef hij rampzalig, bij God en menfchen
veracht; al naar mate hij zich betert , verandert dir. De
eerlie Christenen waren \id& hunne bekeering groote zondaren , maar de kracht der vedosfing veroorzaakte eene
groote verandering. i Cor. VI: t 1.
De bekeering is niet gelegen in 66n punt, maar is eene
geftadige verbetering; zoo is het oak met de regtvaardigmaking; wij hebben die dagelijks noodig, en moeten
er dagelijks om bidden ; 't kwaad der zonde is als een
Iangzaam werkend vergif; de bekeering is gem toovermiddel. Bij de H.Scnritt moet men acht geven op de
kracht der leenfpreuk. God geett den jonge raven voeder.
De IL Schrijvers leiden alles onmiddellijk van God af,,
ore-
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•mdat God de ganfche inrigting, zoo wel in de mune
als in de genade , gemaakt heeft; doch zij willen tevens
aan de werking der middeloorzaken gedacht hebben, De
Tollenaar ging geregtvaardigd henen , d. 1. hij behaagde
God; de Pharizeer niet, Zonden vergeven , en derzeiver gevolgen wegnemen , is bij Jezus 't zelfde. Matth.
IX. Jo. V: 14. De regtvaardigmaking, wordt van het
geloof afgeleid , maar 't welk de bekeering in zich (Init.
Paulus en Jacobus hadden geen verfchil. Dude Godgeleerden , ook de Heidelb. Catechismus , behandelen zeer
verkeerd eerst de regtvaardigmaking en dan de bekeering.
Jezus ontzegt de regtvaardigmaking aan de werken , namelijk vasten , tienden geven enz., bedevaart , zeljkastifdingen , enz. Zedelijke verbetering is de groud van de
regtvaardigmaking. Hand. XIII: 39. De inzettingen,
die veelal ten koste der ware deugd werden waargenomen , konden niet regtvaardigen. De krachteloosheid
der wet wordt nergens daarin geiteld , dat zij geen offer
van oneindige waarde had , Rotn. VIII: 3. maar door
de zinnelijklicid van het vleesch (cote andere wet in 01224
leven , Rom. VIE: 21, 23.) fchrikte zij, niettegenflaande
bare bclol-ten en bedreigingen niet genoegzaam van bet
kwadc af. God heeft de zonde in 't vleesch (niet : ftrafwaardig gerekend, dit was reeds door de wet gefchied , maar)
veroordeeld , d, onderdrukt, vcrftoord, hare magt be710t112P, 2 Petr. II: 6. Dc wet des geestes des levens
in Ch. J. had Paulus vrij gemaakt van de wet der zonde en des doods , d. 't Evangelie, 't welk de belofte heeft van een eeuwig leven, doet over de zinnelijke
bartstogten zegepralen , en verlost van de heerfchappij
der zonde en des doods. Hebr. VII: 18, 19. vs. II.
zegt volkomenheid zedelijke volmaaktheid ; verg. Matth.
XIX: 21. De betere hoop en belofte, door Jezus leer
en verhooging bevestigd, en zijn onfchuldig grootmoedig lijden , gaven aan 't.Evangelie eene kracht tot zedelijke volkomenheid, welke de wet niet had. Hebr. II:
zo. V; 8 , 9, Aan de zedelijke wet , als door alien
overtreden , en daardoor flechts eert fpiegel der zonde,
wordt Rom:III: 20, en aan de ceremonieele III:28, 't
vermogen tot regtvaardiging ontzegd, zie Gal. II: 16,
verg. 19 en 20. I Jo. III: 7. „ die de regtvaardigheid
doet, is regtvaardig gelijk Jezus," enz.
Door zijn bloed geregtvaardigd to worden, en zijn
bloed reinigt van alle zonde, is 't zelfde. Rom. V: 9.
Rr3
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I Jo. I: 7. Om niet, nit genade ; de zending en het
doen van Jezus hebben die uitwerking; wat hebben wij
dus, dat wij niet ontvingen ? God regtvaardigt den Goddeloozen. Rom. V: 4. verg. de blinden zien, Matth.
XI: 5. Men moest zich in die plaatfen waar van verlosfing en regtvaardigmaking gefproken wordt , niet zoo
angflig aan de letter binders, en meer herinneren aan
die 'denkbeelden , welke de Apostelen elders duidelijk
voordragen. b. v. Rom. VII: 1-4. Ephef. II: 15, 16.
Coil. II: 14. Hoe heeft Jezus de wet aan 't kruis gedood? bet 'handfchrift der ceremonien er aangehecht ?
vijandfchap tusfchen Jood en Heiden vernietigd , en hen
tot 66n ligchaam met God verzoend? Om eenen reinen
Godsdienst voor alien daar re ftellen , moest Jezus den
Joodfchen eerdienst affchaffen , de oorzaak van verwijdering en vijandfchap ; hij deed dit niet in zijn leven ,
onderhield dien zelf, gaf flechts nu en dan een week,
Jo. IV: 21, 23, en was bijzonder itreng tegen de handhavers der wet. Dit een en ander bragt hem aan het
kruis; nu riep de Jood : gij afbreker van den tempel!
De Hoogepriester met de wet of het handfchrift hing dus
niet aan het kruis; maar God wekte Jezus op, drukte
du§, het zegel op Jezus woord , en veroordeelde alzoo
den Hoogepriester, verbrak het handfchrift, enz. Jezus gaf toen dadelijk bevel om de Heidenen te roepen
tot Gods Kerk; --daarom waren Paulus en zijne medegeloovigen niet meer gebonden aan de wet, als zijnde
die met Christus geitorven ; zij waren nu aan een anderen verloofd en verbonden , namelijk aan dien, die van
den dooden was opgewekt, Rom. VII: 7, en die alzoo
zijn gezag tot affchaffing van de wet had gewettigd.
Dus ook was 't handfchrift aan het kruis genageld, Coll.
14, is; onmiddellijk toch daarop wordt gezegd, dat
aan de Overheden en Magten d. i. den Hoogepriester
Met zijnen Road, als overwonnene vijanden , hunne groot.
heid was ontzegd. Door het kruis van Jezus zijn Jood en
Heiden met God en onderling verzoend. Ephef. II: 16,
13, 18, 22. Duidelijk is nu Gal. IV. 4, 5 en foort.
gelijke plaatfen ; de wet n. alzoo openbaar ingetrokken
zijnde, hield de verpligting tot onderhoud van dezelve
op , waartoe zij te voren op itraf des doods verbonden
waxen; Jezus had zoo wel van den vloek der wet als,
van de wet zelve verlost , Gal. III: 13. En daar dat
ftilfel van plegtigheden waargenomen weed ten koste der
deugd,
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deugd, de Pharizeen doorgaans de flechtfte waren , en
Oat ftelfel de zonde zoo zeer begunttigde , wordt Jezus
gezegd de zijnen van de zonde te verlosien. 1k ben door
de wet der wet geftorven, Gal. H: ao, zegt: wen
de wet aan het kruis gedood werd, ben ik van Naar ontflagen , om voor God te level) ; en vond mijne zondige
natuur in dat ftelfel begunftiging, oak die is toen weggenomen , want ik ben met Christus gekruist , en nu
leert Christus in mij ; ik geloof 't geen hij mij leert , ik
evil en doe wat hij gebiedt.
Tot dus verre de Schrijver, (bij verkorting.) Hoezeer
wij ver at zijn zijne gevoelens volltrekt nieuw te noemen , zoo verdienen dezelve voorzeker opmerking , en
wij durven dezelve wel ter toetfing aanbevelen van leder' Hervormden Leeraar, dien het om waarheid te doer;
is, en die door eene befcheidene en oordeelkundige voor.
dragt van eenen andersdenkenden niet verbitterd wordt.
Wij voor ons, die den Schrijver in het bijzonder voor
eene en andere opheldering van dezen en genen tekst
onzen dank betuigen, moeten echter den Broeder OldDuderling hier weder een paar bedenkingen maken. Bij
die zoo volftrekte zedelijke noodzakelijkheid der zonde, uit
hoofde der onvolkomenheid onzer natuur , die hij beredeneerd heeft, en zijn ftellig verklaard gevoelen omtrent Gods voorwetenfchap , op zijn plan of vroeger
genomen befluit gegrond , twijfelen wij zeer aan de vol.
&elide kracht der door hem gefte/de verlosfing ; en
wanneer wij even zeer prmdeltineerden en de zonde
'
onzer naeven zeer modzakelijk hielden uit hoofde
tuurlijke onvolkomenheid, zouden wij al ligt tot de
gedachte vervallen van de noodzakelijkheid eener onmiddellijke Goddelijke werking , het fcheppen van
eenen nieuwen zin , als ter onzer verbetering een vol.
ittrekt vereischte: dit gevoelen , dat , niet zeer lang gele.
den , zoo als het in het bekende Werk van den Doti.
en Zendeling VAN DER. KEMP werd voorgedragen, vrij
wat opzien maakte , is in ons oog confequenter; hoezeer wij wel vet of zijn van aan hetzelve onze toeflemming te geven. Dan dit is onze bedoeling : in de
terite Afdeeling is de zonde uit hoofde onzer natuur
zoo volttrekt noodzakelijk , lag in het bettek van den
Schepper , de mensch moat wel, alhoewel vrijwillig,
zondigen: maar in de tweede, daar de verlosfing beRr4
han-
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handeld worth, gnat alles zoo vetflandig, zoo redeliik;
leer, voorbeeld, redenering — het is ons Met duidelijk , hoe eene zoo noodzqkeilike zonde op die wijze weg
komt. In de eerfte AVieeling (de waarheid daar gelaten) gnat alles zeer gemakkelijk en begrijpelijk; maar
in de tweede voelen wij eene gaping: het bederf, zoo
gefteld als de Schrijver doet , vereischt dan toch een
Met enkel verftandig en redelijk , maar krachtiger mid.
del. Wij rekenen het onze taak niet, den Schrijver
te we8rleggen , en alle zijne uitleggingen te toetfen; de
Lezer beproeve zijne woorden, en behoude het goede ;
's mans uitleggingen en redenering zijn genoeg bevattelijk.
Eene andere bedenking hadden wij tegen de kracht
van het voorbeeld van Jezus: — waarvoor houdt Hem
de Schrijver? had Hij met ons die zelfde onvolkomene
natuur ? tnoet Hij dan ook zelf niet zondig geweest zijn?
en gelden dan nopens Hem oak niet alle die zelfde redeneringen, waarmede de Ouderling betoogd heeft, dat
de mensch volftrekt zondigen met ? — of had Jezus
die natuur niet, dat zwakke en onvolkomene? beneemt
dit dan zijn voorbeeld niet zeer veel van deszalfs invloed
en kracht ? — De Schrijver, wiens taak denkelijk nog
niet geheel is afgewerkt, (hij fpreekt toch ergens nog,
dat uit de leer der Hervormden in den grond een Driegodendom voortvloeit,) zal ons misfchien in het vervolg hier.
omtrent wel eenige opheldering geven , en wij zullen
hem gaarne en onbevooroordeeld hooren. Hier had hij
nu liefst de pen neergclegd, en hetgeen nu volgt , had,
naar onze gedachte , voegzaam kunnen achterblijven ;
dan hij meende , dat men misfchien rekenen zou , dat
hij de zaak maar ten halve voldongen had; hij voegde
er daarom eene derde Afdeelingibij, regelregt tegen het
gevoelen der Hervormden gerigt, .dat Jezus in de plaats
der uitverkorene zondaren zij geftraft. Die in de plants
(telling trekt men meer of minder ver ; fpreekt zelfs
reeds (en dit belooft zegt hij, veel voor de toekomst)
van de verdienitd van Jezus leer, voorbeeld en verhooging ; betwijfelt de noodzakelijkheid der voldoening ,
nadat dezelve door c. VITRINGA niet van Gods regtvaardigheid, maar van Gods welbehagen werd afge.
leid;(wij meenen, dat CALVINUS dit reeds deed ;) echter
men beweert , dat God niet vergeeft, dan met betrekking
tot het lijden en den clod van zrjnen Zoon; en dat ,7ezus
dat
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dat lijden en dien dood ondergaan hetbe , 0111 roar de
vergeving van zonden to verwerven. De Schrijver wil dit
tocgcven; maar dat verband Belt hij : Jezus
Elden , even als zijne leer , voorbeeld en verhooging,
werkt tot onze zedelijke verbetering, en mania ons daardoor vatbaar voor de onthelling van de gevolgen der zonden. — ‘Vij zonden het wei gevocld hebben uit het vorige , al had de Schriiver dit nict au nog afzonderlijic
heredeneerd, het lijden als in een bijzonderen zin ltrafdragend booth hij voor een menlchelijk bilvoegfel, en
het denkheeld van Jezus als fehuldbetaler voor Phari•
zarfchen zuurdefem in de Christelilke leer. Accommodatie naar Joodfche dwaling gelds bij hem niet ; tot affchrik bij de aankondiging van kwijaChelding kan 't mede niet dienen ; God behoefde noch voldoening, noch opheldering van zijne regtvaardigheid. — p7,tis dood wordt
een offer genoemd ; maar offeranden waretallechts middelen
om met de burgerlijke Maatfchappij verzoend te worden;
tot vergiffenis bij God behoorde een boetvardig hart
bij het offer. Had David geloofd dat zij Jezus lijden
alfchaduwden , zoo had hij Pf. LI van den Nlesfias ,
en niet van eon gebroken en verflagen hart , gelproken.
Schaduw zegt , dat, 't pen in 't 0. V. zeer gebrekkig
was, in 't N. V. volinaakter zon zijn. kVic kan uit
Jo. III en VI. bewijzen , dat de Jood bij het manna of
de koperen fling aan den Mesfias moest denken? er is
in doel en (trekking eenige gelijkheid, maar in 't wezen
groot verfchil. En , (hierin seven wij den Scbrijver gaarne gelijk,) vinden wij 't denkbeeld van fchuld.
betaling niet in 't N. Verbond, dan zoeken wij het te
vergeefs in het Oude. — Voorts is het dagelijksch offer
van onze tegenvoetelingen in het Christendom , in zijn
oog, confequenter, dan het gevoelen van eene bij voorraad nitgewischte , doch na vele eeifwen geboete fchuld,
voldoening en betaling van nog onbegane misdaden! —
Dat de vergeving van Jezus dood wordt afgeleid , vindt
in het hoven aangevoerde voldoencle reden ; bij de
vergelijking met een offer worth niets uitgetloten van
hetgeen van 's menIchen zifde tot bekoming dier vergeving noodig was. Die vergeving wordt ook niet overal van Jezus dood afgeleid , Hand. V: 31. Rom. VIII: 34.
Rom. V: io. (NB. ja dat meer is reel meer) i Cor.
XV: 17. Rom. IV: 25. X: to. Hebr.VII:o5. Het denkbeeld van Jezus voorbede redeneert men misfchien to veel
Rr5
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wijsgeerig weg, x Jo. i; maar waarom neemt men

offer,, rantfoen , lotprijs zoo geheel eigenlijk? De Schrik
ver erkent, dat het gevoelen der Hervormde Godgeleerden redelijker geworden is; maar voldoening door het dra.
gen der firaf ftrijdt hij hem tegen genadige kwijtfchelding.
Gods regtvaardigheid begunftigt, volgens 't boven beredeneerde, die kwijtfchelding. Summum jut zou bier
fumma injuftitia zijn. Men moet 't geen gefchieden
kan niet verwarren met hetgeen gefchieden moet. Matt.
XX: xs. Zonden zijn geene eigenlijke beleedigingen ,
en God is geen menfchelijk fchuldeifcher. Ontoegeeflijke ftralfende regtvaardigheid neemt de trappen bij de
ftraffen weg, en de toerekening van Jezus yerdienflen aan
zoo velen. De Godheid kon niet lijden , en Jezus
dood had- zoo min eene oneindige waardij als zijn
eten en drinken. Heeft de Godheid der Godheid voldaan ? en zorgt men voor de regten van den tweeden
perfoon even zeer als voor die van den eerften? — Leidt
men tie noodzakelijkheid der ftraf van Gods vrijen wit
af, bedreigingen zijn geene voorzeggingen , zij zijn altijd voorwaardelijk. 1 Cor. III: 17. Gal. V: to. En
bij zulk eene in de plaatsfielling, als men beweert , moest
de wit van den Regter voor 't minst duidelijk zijn
gedrukt; maar de Bijbel fpreekt in eenen anderen toon
over 't Joodfche wanbedrijf ; zij zullen evenwel tniin'
Zoon ontzien. — Hand. II: 23. V:so. 1V: as. VII:
, $m. Dat lijden was naar Gods raad , d. i. God
heeft het om wijze redenen toegelaten. Bij zulk eene
Itrafoefening zouden de H. Schrijvers de werkruigen anars genoemd hebben , (zaag bijl , geefel enz.) In
Jozefs geval is het: God heeft mij herwaarts gezonden
om een groot yolk in 't Leven to houden ; maar bier zeggen de Apostelen : Gil hebt hem vermoord, maar God
heeft hem opgewekt. Jezus zegt, dat zijn bleedvergie.
is tot vergeving, niet tot Jiraf, van de zonde ; en de
tending van Gods Zoon wordt overal als een bewijs van
Iiefde, niet van regtvaardigheid, geroemd. Rom. I: 17.
III: 25. beteekent regtvaardigheid de barmbartigheid en
goedertierenheid Gods. De Iiefde van God in onze
kwijtfchelding moet ons voorbeeld zijn. Ephef. V: 3a.
Matt. VI: xi , xs. V: 44. enz. God betaalt bet rantfun, den prijs, maar ontvangt dien niet. 1 Cor. VI:
so.. 1 Petr.
18. a Petr. I: 9. De oude Kerkvaders
'enden dat de prijs aan den Duivel betaald was. Op
ken*
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mag men
leenfpreuken (borg , middelaar des
die
geene leeritukken bouwen. Hoe che
ftrafoefening voor
't zedelijk beftuur der wereld noodzakelijk zij , ziet de
Schrijver niet door, en fpreekt van 't fchromelijk mis.
bruik dezer leer. Het volgende willen wij affchrijven ; her verdient in ons oog bijzondere opmerking :
„ De liefde tot God, bet delfte en fterkfte beweegrad
„ tot eene ware en beflendige godzaligheid , ver• flaauwt , naar mate de zondaar minder durft geloo„ yen in Gods vrije genade, of zich Gods vergeven•
„ de liefde voorftelt, als iets dat bezwaarlijk te verkrij.
„ gen is, of waarvan hij zich voor zichzelven bezwaar,1 lijk kan vergewisfen ; vooral wanneer de leer van
5, Gods biizonder raadsbefluit hierbij wordt ter baan
gebragt , en nog daarenboven geleerd , dat de zon9 , daar van zijniaandeel aan Jezus, dat zijne individueele
„ fchulden door hem zijn betaald, niet kan vergewist
worden, ten zij hij Evangelisch deugdzaam zij , en ,
• aan den anderen kant , niet Evangelisch deugdzaatn
• zijn kan , ten zij hij vooraf van zijn aandeel aan
„ Gods genade verzekerd, en daarvoor dankbaar zij;
91 welke knoop dan veelal zich verliest in een lijdelijk en
, werkeloos Christendom , 't geen van geene waarde is.”
Nu fpreekt de Schrijver van fommige nieuweren , (SEILER.
enz.) die , fchoon in eenige bijzonderheden verfchillende,
willen, dat Jezus lijden dient om voor te komen dat de
leer van vergeving de losbandigkeid niet begnnftige; God
is barmhartig, maar tefens regtvaardig, blijkens den,dood
zifns Zoons. Schrijver houdt den dood van eenen onfchuldigen hiertoe niet gefchikt, en wil bet hoe aangewe.
zen hebben , hoe Jezus dood Gods regtvaardigheid op.
heldert. Dat verband tusfchen Jezus lijden en enze vergeving is duister. Als wij Jezus lijden enz. , naar onzen Schrijver, befchouwen als een middel ter bekeering
en kwijtfchelding, heeft men een duidelijkverband. Jezus lijden kan, op zichzelve belchouwd , nooit Gods
regtvaardigheid prediken ; het kan dit alleen, wanneer
men bet zoo befchouwt ; maar de H. Schrijvers befchouwen het overal als een bewijs van Gods liefde. Nu
oppert en we8rlegt de Schrijver nog eenige meer of min
belangrifie bedenkingen : dat Jezus perfoon te groot zou
zijn voor zuik een oogmerk , dat Mozes of Elias even
zeer aan bet plan had kunnen voldoen , — dat Jezus te
dat Jezus met gezag en aanzien ,
kort op aarde was,
dat
zonder lijden , hetzelfde had kunnen uitrigten ,
hq
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hij alzoer den martelaren, of wel Socrates, wordt gelijk
gefteld. — Dan wij moesten niet verzuirnen , met des
Schrijvers eigene woorden, het verfchil tusfchen hem en
de (tegenwoordige) voorifanders van het oude gevoelen
op te geven. Het oude is: God kon de zonde niet kwiftfthelden zonder voldoening, moest die dus in eenen anderen
firafen , opdat de menfchen de heiligheid en regtvaardigheid
Gods zonden erkennen: ,Yezus droeg die firaf, en zij, die in
hem gelooven ,erkennen nu, dat hij dus Gods regtvaardigheid
opluisterde; zij bekeeren zich nu , en betrachten de deugduit
dankbaarheid voor die veriosfing van yezus, die voor hun
aan Gods regt voided. Het zijne is dit : Het lijden, flerven en seeder opflaan van yezus is een allergepast middel om
de men fchen te brengen tot geloof en bekeering, waarbij zij
de heiligheid en regtvaardigheid Gods erkennen, en dan vergeving van zonden erlangen. Wij t wij fe le n in tu sfchen
zecr, of zij, die van den Schrijver verfchillen , dit verfchil zoo weinig belangrijk zullen houden , dat de vereenigipg aanlionds volge, en of niet menigeen den that
des gefchils aanmerkelijk anders zou opgeven. De uitkonist zal dit leeren ; de Broeder Old-Onderling heeft nu
den handfchoen geworpen. Opzettelijk gaven wij den loop
van des Schrijvers denkbeelden meer uitvoerig op, ter
gemakkelijke herinnering voor onze Lezers , bij bet aantal Tegenfchriften, die wij te gemoet zien, en die wij
wenfcben dat in den geest van gematigdheid en liefde zullen zijn opgefleld. Wij wenschten wel, dat men niet
twistede , waar de gevoelens verfchillen; men fchrijve
dan naar zijn eigen gevoelen, en de vriend van waarheid
toetfe ! Daarom vooral zagen wij ongaarne , dat dit
Werkje zoo regtftreeks en met name de Hervormden aanvalt ; en, dit kunnen wij Diet ontveinzen , de Narede
hindert ons; zij is aan de Hoog- en zeer geleerde Heeren onder de Hervormden gerigt, en hier en daar niet
vrij van een weinig fpots ; het oud Hervormd fteb.
fel komt daarin voor in zoodanige bewoordingen als
misfchien velen thans het niet gaarne zien voorgetteld ; —
men gebruikt andere woorden, verzacht het een en ander, — maar met pleisterwerk is het bier, zegt de OldOuderling, niet te verhelpen ; had men bij de Hervorming toegegeven , wat men moest, de Kerk zou in
de Kerk hervormd zijn. — Het fchijnt , de Schrijver
wit de Formulieren weg, of naar zijne gevoelens veranderd hebben. Hij denkt, dit zal gemakkelijk gaan. Als
de
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de leeken in [hat geffeld worden tot onderzoek, zullen
velen zich over hunne belijdenis fchamen. Ten alien
tijde geloofden de Christenen , wat hunne Leeraars wilden dat zij gelooven zouden. En blijft 't zoo als nu,
dan worden de geleercille en verltandigfte Leeraars genoodzaakt de rol van huichelaren te fpelen. Men kan
met alle de Formulieren de Uitlegkunde niet aan banden
leggen. En 't fchijnt, dat de Eerw. Broeder Old- Ouderling uitzigt heeft, dat het werk der beroeping van Predikanten , misfchien al binnen kort, minder zal
gen van de Gemeenten, dan van hun , die godgeleerde
kundigheden , oordeel en b3rwaarnheid weten te waarderen en te bevorderen , wanneer er met den alarmkreet
van ketterij niets meer zal te verdienen vallen. Pia delideria! —Geheel deze Narede, en de herhaalde aanhaling
vooral van eenen beroemden Godgeleerden onder de Hervortnden , dien de Ouderling, en dat met regt , den Hollandfchen ERNEST' noeint , dien hij nu en dan tegen.
fpreeht en tevens uitlokt , holden wij, om niet meer
te zeggen, onvoorzigtig. — Maar genoeg ! Intusfchen verblijden wij tinsover de toenemende verdraagzaamheid in het Kerkgenootfchap der Hervormden:
deze Broeder komt ens voor , uit dit zijn gefchrift,
geenszins de man te zijn, die zijne gevoelens voor zich
hield, en , daar wij in langen tijd van geene Kerkelijke
ontzetting eens Ouderlings wegens onregtzinnigheid iets
vernamen , zoo vertrnuwen wij, dat men hem en zijne
gevoelens met Christelijke liefde droeg, tot dat hij zijnen tijd had uitgediend ; alhoewel wij twijfelen, of men
hem , wordt zijn naam als Schrijver van dit boek bekend, wederom tot die eerwaardige bediening zal durvert
inkiezen; offchoon het moeijelijk wezen mogt, daartoe
eenen even geleerden en ijverigen Broeder (rani quippe
Boni) in die Gemeente te vinden.

Leerredenen van JACOB NIEUWENHUIS Leeraar der Ev.
Luth. Gemeente se Utrecht , en Lid der Maatfchappiten
van Wetenfchappen te Utrecht en te Rotterdam. Te Zut
phen , bij H. C. A. Thieme. In gr. 8vo. 244 131..-
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n het kort , maar zaakrijk en lezenswaardig Voorherigt zegt de Eerw. Schrijver: " Vindt men in dit
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9) mijn werk eenige fchoone plaatfen, deze of gene ge5) dachte gelukkig ontwikkeld en treffend voorgelteld,,
„ het zal mil aangenaam zijn. Maakt de bevoegde be/) oordeelaar, op eene befcheidene wijze , als fprekende
1 , tot eenen Zeeraar van den Godsdienst Wens gezag en
„ invloed op de Gemeente mede afbangen van de beoordee9 , ling zijns verb door deskundigen, mil op deze of ge„ ne gebreken , betrekkelijk den inhoud en de manier
„ van behandeling dezer Leerredenen , opmerkzaam ; ik
• zal zijne aanwijzing met dank aannemen , en, zoo
• veel ik kan, mij ten nutte zoeken te maken." Dit
lezende, zouden wij waarlijk bijna fchroomvallig geworden zijn, een werk van zoo kiefchen aard ter hand te
nemen. De invloed , zoo al niet bet gezag van eenen
Leeraar is belangrijk en teeder , en moet voorzeker een'
ieder heilig zijn. Ongaarne, zeer ongaarne zouden wij
dien , al ware het middellijk , te na willen treden.
Maar, hervatteden wij weldra, zou dit dan wel van
eene onpartijdige en befcheidene beoordeeling het gevolg
kunnen zijn ? en zoo ja, ware het dan niet veeleer aaa
hem te wijten, die, vrijwillig buiten den kring zijner
Gemeente tredende , zich der a/gemeene , Mille en openlijke , beoordeeling bloot geeft ? Is daarenboven de invloed van eenen Schrijver, eenen Schrijver vooral over
Godsdientlige onderwerpen , en wel van Leerredenen,
op het Publiek, 't welk hij daardoor als 't ware tot zijne
Gemeente maakt, — is die invloed , zeggen wij, dan
minder kiesch en belangrijk ? Maar kan en mag bier
eenig ander gezag plaats hebben, dan dat der waarheid
zelve? en kan en moet men van een' zoodanigen niet vorderen , ja, verwachten, dat hij nu zijnen eigen perfoon
vergete , en bedenke, dat, in eene openlijke bedordeeling, men niet tot, maar over hem, of liever over zijn
werk, en tot bet Publiek fpreke ?
Dit tot onze eigene gerustftelling , en geenszins ter
inleiding tot eenig ongunftig oordeel. In de daad , de
Schrijver had zichzelven en ons die moeite kunnen fparen. Zijn werk zelve moest ons van 's mans bekwaatuheden, oak als Redenaar, gunftige, ja hooge denkbeelden inboezemen; al ware het, dat wij op inhoud of manier van behandeling dezer Leerredenen eenige aanmerking meenden te hebben. Niet alleen toch vonden wij
in hetzelve, ja in elke Leerrede, menige fchoone plaats,
juenige behngrijice zelfs nieuwe , gedachte gelukkig
ont.
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entwikkeld en treffend voorgefteld; maar, wat meer is,
het geheel komt ons voor een in zijne foort nieuw verfchijnfel en eene belangrijke bijdrage te zijn tot de pre..
dikwijze in ons Vaderland. Daarom ook meenen wij het
een weinig naauwkeuriger te moeten karakteriferen; alzoo wij het voor het hoofddoel van openlijke beoordeeling, en dus ook van dit Maandwerk , houden, dat men
elk voortbrengfel der letterkundige wereld in deszelfs eigen wezen en individualiteit of karakter,, zoo het die
heeft, als ook in zijne betrekking tot het geheel, doe
kennen; ten einde den Lezer zoo veel mogelijk in ftaat
te ftellen , om, naar eigen fmaak en vermogen , zoo wel
bet werk zelve, als de beoordeeling te beoordeelen, en,
alles beproevende , het goede te behouden.
De Eerw. NIEUVVENHUIS behoorende tot het Ev.
Luth. Kerkgenootfchap , 't welk , uit hoofde van zijnen oorfprong uit, en zijne duurzame gemeenfchap met
Duitschland, de natuurlijke beftemming heeft van als 't
ware middelaar te zijn tusfchen het Vader- en Moederland , mag bij nit ftek gezegd worden aan die beftemming te beantwoorden. Op het fpoor zijner overige
Geloofsgenooten , volgt ook hij wel in 't algemeen dien
prediktrant , welken men, in tegenoveritelling van den
eigenlijk Hollandfchen uitlegkundigen , zoo wel als Engelfchen , den Duitfehen wijsgeerigen noemen kan ; dan
juist binnen dezen Erring is het, dat hij zich bijzonder
onderfcheidt. Terwijl , namelijk, anderen , het zij uit
overtuiging , het zij meer werktuigelijk , zich aan die
predikwijze houden , welke zij eenmaal op de Akade•
mie hebben aangenomen , is hij daarentegen in de MNgeerte met zijnen tijd , gelijk men zegt , voortgegaan. Overal dragen zijne Leerredenen de zigtbaarfte
blijken , niet flechts van eenen zelfdenkenden , maar zelfs
wijsgeerigen geest die de tegenwoordige hoogte der
Philofophie in Duitschland niet alleen historisch kent ,
maar zelf beklommen , en hare refultaten , met betrekking tot het Godsdientlige geheel tot zijnen eigendom
gemaakt heeft.
Op dit hooge, ideale of fpeculative, ttandpunt, 't welk
voor den kundigen geene nadere ontwikkeling behoeft,
noch ook bier gedoogt , weet hij zich met kracht en zekerheid te handhaven , en ziet van betzelve met een hellder oog naar alle zijden rond, zelfs tot in de laagte der
gewone dealt- en handelAze. Tevens vereenigt hij bierme.
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mede juistheid van oordeel, natuurlijk gevoel, levendig•
heid van verbeelding, en dien dichterlijken aanleg , die
een zoo noodzakelijk vereischte is der gewijde welfprekendheid.— Van hier heerscht , wet is waar,, in zijne Leerredenen de geest der Wijsgeerte, maar kunnen zij nogtans
geenszins onpopulair genoemd worden. Veeleer moeten wij
hem, die zoodanige zaken, zulke afgetrokkene denkbeelden en hooge Idealen , door zulke klare ontwikkelingen en
zoo gepaste beelden weet uit te drukken en als aanfchouwelijk te maken , eenen Meester in de ware Populariteit
noemen. Deze toch tnoet wel tot het yolk afdalen,
doch niet om zich met hetzelve te vermengen, maar om
het te verheffen. Wij twijfelen daarom geenszins,
of de Eerw. Redenaar words van dat gedeelte zijner
hoorderen , 't welk gewoon is hem met eenige infpan•
ning te volgen , doorgaans wet verflaan; te meer, daar
hij niet zelden op eene meesterlijke wijze den toon des
harten weet te treffen: men leze b. v. de toepasfingen ,
de aanfpraken aan de Avondmaalgangers , die bij de bevestiging van zijnen Ambtgenoot , en bovenal die bij
de openbare aanneming van Catechifanten. Ook in de
bier en daar bijgevoegde gebeden heerfchen , bij al het
hooggefpannene en verhevene , nogtans ware eenvoudigheid en hartelijke ernst, — met name in het nagebed
van de VIIde, eene Nienwjaarspreek , over den zeer welgekozen tekst, Marc. X: 35-40; welk f,Yebed tevens
de toepasfing uitmaakt , en waarin wij meer Godsdienftig voedfel vonden, dan in de geheele Rede zelve. Flier
en daar echter zweemen zij wel lets naar die foort van
Duitfche voorgebeden, welke, in plaatfe van de hoogfte
uitdrukking eener algemeene of bijzondere Godsdientlige hemming, veeleer fchetfen zijn der te houdene Leerrede , in den uitwendigen vorm van een gebed gebragt.
Uit het bijgebragte blijkt, waarom wij den Eerw.
14IEUWENHU1S bij uitftek gefchikt en als geroepen achten, om tusfchen de twee natuurlijke Broedervolken,
de Duitfchers en Hollanders, ook die echt-broederlijke
gemeenfchap te handhaven , die hun wederkeerig beter
betaamde en nuttiger zijn zou , dan die verachting, uit
trage' onkunde of lagen naijver geboren , welke thans
'neer dan ooit den toon fchijnt te geven. Dan , mu
dien fchoonen en eervollen post van bemiddeling allezins naar eisch te bekleeden, zoude hij ook nog meer
in het midden moeten itaan. Van de diepe navorfchingen
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gen der nieuwcre 'Wijsgeeren , van KANT b. v. tot op
SCIILEMRMACHER , in het gebied der befpiegelende God.
geleerdheid en hoogere Zedekunde naar welgevalien gebruik makende , zoude ttij die neer naar Hollandfchen
fmaak en trant moeten vooidrageu; met den woord, hij
zoude, als tot Hollanders , ook geheel Hollandsch moeten fpreken. Immers tot bet echt populaire behoort
ook noodzakeii;k het nationale , het denk- en taat-eigen
van een Volk. Loo fprak zelfs de Reiland, fchoon over
geheel andere za;,en , nogtans tot Joden Joodsch. Niet
alleen zoude hii dos zich moeten onthouden Van alle eigenlijke Doittehe woorden en uitdrukkingen (als aanfirenging ,
zonderbaar, opnemen in zifnen wil, en dergelijken) en zamenvoegingen, (als verdeelingsgrond, lichtnatuur, enz.) of
ook Onduitiche , (b. v.
, jympathetisch, fentimen..
teel , en dergelijkee) — Hirt alleen wezenlijke taal,.
fouten vermijden den taak , den bron , enz. dat meermalen
voorkomt , echter ook yens onder de drukfeilen wordt
gerekend)
maar ook aile wijsgeerige kunsttermen of
onpopulaire fpreekwijzen , zoo niet onverftaanbaar , althans itootend zijn voor het Nederlandfche
oor, en in alien gevalle te duidelijk het merk hunner
afkomst dragen , (b. v. wereld der verfchijnfelen, vloed
der verfcbiinfekn; het tlldelijk en per foonliik Leven liroomt
weg in het weer des eeuwigen , allesonvattenden !evens; den
Yaderlijken wil in vine kinderliike gezindheid opnemen;
de verfchijning der deugd door de flofekke handelingen
heen , enz.) Het moge toms moeiielijk vallen , zoodanige fpreekwijzen , die op onze wijsgeerige denkwijze
gegrond zint, met andere re verwisfelen of te omfchrij.
yen, indien men de zaken wit behouden ; maar wij houden ons verzekerd, dat de Ilea NIEUWENHUIS hiertoe
in that zijn zoo.
Verder behoorr tot ,iat edit populaire , 't well
wij hedoelen eene groote ouidelijkheid en juistbeid
in beelden en oveidragtelijke fpreekwijzen, welke ons.
bier en daar
te ontbreken ; h. v. W. 9: „ Over„ al ziet de Godsdienttige mensch zich de werken
11 van God , en het groote vraagfluk , derzelver vet:
3' band en bedoeling , voorgehouden , om in deszelfs
„ beantwoording de itralen der Godheid als in een brand,, punt vereci;12.cl re zien ; en wederom uit dit defireeklijnen
,, op te Iporen van de working der Goddelijke volkomen,,„ heden geiijk ze uit dit eene middelpunt , als de bron
lk , drs liars. in allerlei rigtingen uitttroomen door het
LETT. 1809, NU. 14.
v) rijk
Ss
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9 , rijk der natuur en geesten, maar alleen van de laat.
„ ften met Mare bewustheid onderfchept kunnen wor„ den.” In de daad meer eene wis- en natuurkundige
operatie, dan eenvoudige Godsdienaige befchouwing!—
Bl. 57: „ De natuur vergunt ons van ter zijde eenige
„ raderen in bet werk der fchepping te befpieden; maar
„ zij verbergt ons plaat en /4/Jur, als wij de bedoeling
„ willen opzoeken." — Bl. 107: „ Het zedelijk ge.
„ voel is een verterend vuur , dat dag en nacht den
„ zondaar pijnigt , zoo hij met fchuldhefef zijne ge•
zindheden en daden aan den toetsfieen des gewetens aan•
Bl. ii6: „ Naar helfche razernijen huis.
„ firijkt. "
vesten en Duivels zamenwonen." Razernijen (Furien)
bhooren
tot de Poezij, maar niet op den Kanfel, en de
e
Duivels dienden er, althans in dezen zin , ook wel of te
blijven. Naar ons gevoel ten minfte ftrijden dergelijke
barde uitdrukkingen of uitvallen met die kierchheid en
gematigdheid, welke de Godsdienst/eeraar zichzelven ert
zijnen hoorderen fchuldig is. Van lien acrd is ook
de uhdrukking , bl. 8: „ Gelddorfligen , die verdien•
„ den, .dat hun het goud en zilver gloeijende in den
,, hats wierd gegoten." De geheele periodeof liever het
beeld, vvaarin zij voorkomt, fchijot ons Suister of ver.
ward : hoe toch kan men zich dat aIles,wat bier vermelci
wordt, als op eenen 1/room gebeurende, voorflellen ?
Dan ooze fterkfte aanmerking zou vallen op het floe
van de aanfpraak bij het Avondmaal, achter Leerr. II,
die in eene foort van Parahel is ingekleed: een kring van.
kinderen, om de bedfponde van hunnen ftervenden Vader
gefchaard , die hen nog eenmaal met veege lippen tot
deugd en godsvrucht vermaant, en hun het aandenken
aan hem en de herinnering aan dit oogenblik , als eene
krachtige aanfpnring daartoe, aanbeveelt. Van de gelij.
kenis willen wij niet fpreken; zij is treffend en met gevoet voorgedragen, maar nu het Plot : „Verbeeld u,"
dus vervolgt de Redenaar,, „ dat hierop de in diepen rouvr
gedompelde kinderen zich piegtig verbinden , om
1, zoo lang zij leven , zekere daden, ter herinnering aan
2, hunnen geftorvenen Vader , flatiglijk of te zonderen:
,, dat zij zich dan vriendfchappe:ijk vereenigen; onder
,, zich van den zaligen fpreken ; zijn beeld voor den
geest vertegenwoordigen ; de daden , die hij deed,
9 , herinneren ; de woorden , die hij fprak, herdenken :
32 en dat dan een der ouditen eenen drinkbeker opvat,
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„ en aan den anderen toereikr met te ze ggen: Neemt ,
„ Breeders en Zusters ! deze teug i; ter gedackte;tisviering
van onzen nu zaligen Vader! lang leve zijn becld in onze
„ harten , zijne (laden in onze handelingen!" — Zou
het inland kwalijk te nemen zijn , indien hem hierbij
een geheel ander Gezelfchap voor den geest kwame , en dus
bij hem ook eene geheel andere liemming bewerkt wierd,
dan hier bedoeld worth?
behalve dat bier de kindeTen, d. i. de Discipelen , en niet de Vader, d.
Je.
zus, de infteiler is.
Onregt zouden wij vermeenen den HeereNIEUWENHUIS
aan te doen, zoo wij niet ook nog met lof gewaagden van
de oorfpronkelijke Verzen , waarmede hij fommige zijner
Leerredenern. flair. In de (land fehoone proeven van
's mans dichterlijken aanleg! Jammer maar, dat ook deze ontfierd woroen door die zettlie vlekken, welke wij in
bet geheel hehben aangewezen. I-Iet eerlIe , achter
de eel-Re Leerrede, vinden wij waariijk voortrefrelijk.
Ziet daar ons oordeel, of veeleer onze karakterfchets
van dezen alle4ins belangrijken bundel, zoo wij meenen
uit het flandpunt van den Schrijver zelven opgemaakt.
Wij vreezen niet , dat dezelve zij;ien heilzamen en betanielijkeu invloed op de Gemeente eenigermate zal benadeelen ; veeleer vertrouwen wij het tegendeel.
Wij voor ons gelooven intusfchen , dat er een veel
eenvoudiger en zekerder weg, 'is , dan, de hier ingeflagene , om het hoofddoel der Christelijke prediking
algemeene itichting — te bereiken ; een weg, die melt
door de dorre heiden der letterlijke Uitlegkunde, noch
lands de doolpaden der Dogmati ,E1c, noch in de diepten
en afgronden der novetunnuurklinde loopt , maar regtfIreeks tot de eenige en zuivere ,bron leidt, waar bet water des !evens aroonit. 't Is het hart al!een , 't welt
dien weg, te vinden en nit die Goddclijke bran te fcheppen vermag , zoo als zij in het Evangelic in de volheid
des tijds is geOpend. Flier, en bier alleen , is die fchar,
waaruit een iegelijk Schriftgeleerde, in 't Koningrijk dcr
.1-lemelen onderwezen, oud en nieuw kan voortbrengen.
Doet hij dir met heibge handen, dan zal bet oude altijd
nieuw en het nieuwe altij i het Dude zijn; hij zal zeker
Van alien , die ooren hehhen om te hoorea, gehoord en
verflaan worden ; hij zaI alien , zoo niet behagen, althans nuttig zijn , en zij al is her huns ondanks,
Moeren uitroepen : Waarlijk , ook deze leert als magthebkende, en niet als de Schrifigeleerden!
S s a
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J. MULDER

Oratio de meritis PETRI CAMPERI in
AnatomiamComparatam, &c. accedunt annotationes
biographicae et literariae atque defcriptio Mufei Camperiani. Groningae apud T. Spoormaker. 4to.

JOANNIS MULDER

In meer dan edn opzigt verdient de hier aangekondigele
Redevoering, door den Hoogleeraar MULDER de
aanvaarding van zijne waardigheid als Hoogleeraar in de
Natuur-, Ontleed- , Heel- en Vroedkunde aan de Groningfche Hoogefehool nitgefproken, onze billijkfte loffpraak, en de Redenaar zelf v.00r zijnen arbeid, waardoor hij ons den rijkften fchat , en alles, wat , tat lof
van den grooten CAMPER, der vergetelheid moest onttrokken worden, heeft leeren kennen en behouden , den
wezenlijkften dank. Het onderwerp niet flechts , maar
de veelvuldige aanteekeningen , met de befehrijving van
het Natuurkundig Kabinet van wijlen dezen grootften
Ontleedkundigen , handigffen Heelmeester, bedreveniten
Vroedkundigen , en in vele andere opzigten hoogst verdienftelijken Man, moeten bit de lezing deze loffpraak
wettigen.
Eene levensfchets van den weleer Franeker, Groninger en Amfterdamfchen Hoogleeraarite geven , kon geenszins bet oogmerk des Redenaars zip); hieraan was reeds
op de voldoendfte en gepastfte wijze door 's Mans eigen
verdienflelijken Zoon , den Kidder A, G. CAMPER, en
ook elders voldaan: maar aan te toonen, wat de wel
onderrigte Arts , die zich met alles heeft verfierd ,
wat fangs het nitgeftrekte veld der kunften en weterk.
fchappen is op re zamelen, kan uitwerken, niet alleen
tot uitoefening en verrijking der Geneeskunde , maar
tot den luister van bijna alle wetenfchappen en kunffen;
daartoe den grooten CAMPER tot voorbeeld te JUNI' ;
mine onvermoeide poginzen en vlijt het onderzoek
naar de gefleldheid van het dierlijk ligchaam, en zijne
verdienffen , vooral met hetrekking tot de vergelijkende
Ontleedkunde, te doen kennen en door vele voorbeel-i
dit was zijn doel. Hiertoe bepaalt zicit
den re haven ,
opzettelijk de Hoogleeraar, vooreerst, tot de befchonwing van de ftratuur van het menfchelijk ,
door CAMPER'S onderzoek naar die der dieren in het
irelderst licht geplaatst; — vervolgens tot het under.
zoek welke voNeringen de gatuuxlijke gefchiedenis
des

OItATTO.

Fier dieren door zijnen arbeid gemaakt hebbe ; voorts ,
hoedanig uit deze zelfde bron de overweging van den ziekelijken toeftand van mensch en dieren afgeleid , oude
Schrijvers verklaard , kunften en wetenfchappen door
hem luister bijgezet , en eindelijk, hoe opgedolven been.
deren en tanden tot derzelver geflachten en foorten gebragt zijn ; alles ter flavinge, wie en wat CAMPER was,
hoezeer hij noch oefening noch kosten gefpaard heeft,
om alles tot her volledigtle en rijkfle Kabinet bijeen te
verzamelen , wat flechts dienstbaar zijn kon ter verfiefringe der ontleedkunde , of met nieuwe uitvindingen
vermeerderen , of andere kunften en wetenfchappen luister bijzetten , of eindelijk tot de verklaring der opgedolven dieren iets kon bijdragen.
Ware de Redevoering voor eenig uittrekfel vatbaar,
gaarne zouden wij onze Lezers eene proeve van de behandeling mededeelen. Liever bevelen wij dezelve ,
haar geheel , en vooral oak de hoogst belangrijke Aanteekeningen , die een' rijken fchat bevatten , alle beminnaars der ontleedkunde, der natuurlijke gefchiede.
nis , en alle vereerders vat de uittnuntendfte bekwaamheden , ter herhaalde lezing aan.

Miscellaneae Doctrinae Liber Primus. Aniftelodami , apud P. den
Hengst. 18°9. 8vo. pp. XI I. era.

tIAOMAGIAE TA. EllOPAAHN. A.

nder dezen titel van Letterkundig Illengetwerk, achtervolgt de Hoogl. WYTTENBACH zijn vorig Tijdfchrift , onder den naam van Bibli7theca Critica , federt
tweeendertig jaren , uitgegeven, en thans geeindigd. leder
letterminnaar zal zich in de voortzetting van dezen arbeid verheugen , die gewisfelijk , door des Hoogleeraars
erkende verdientlen in dit yak , zeer veel bijdraagt ter
flavinge en uitbreidinge der ware geleerdheid , en zal
hem alzoo gaarne alle gezondheid en lust toewenfchen ,
om deze tack , te midden van nog vele andere geleerde
bemoeijingen , in zijnen reeds ver gevorderden leeftijd,
voort te zetten. De verdeeling is dezelfde , als de voorgaande , in Beoordeelingen , bijzondere Bijdragen , en een
Mort Verflag van merkwaardige Voorvallen en Boeken,
die de letterkunde betreffen.
Het
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Het eerf.e y ak der Beoordeeling is bijzonderlijk
gerigt ter wederlegginge van den bekenden Latijnfchen Brief van den Hoogi: P. VAN HEMERT, door ons
in No. XI. van ons Tijtilchrift opgegeven. Len tweede
Druk van den laatstgetnelden Brief behelsde een Voorberigt , waarin de Schrijver,, nadat hem ter ooren was
gekomen, dat de Hoogi. WYTTENBACH niet zoude antwoorden , denzelven op nieuw nitdaagt tot redding van
2ijne eer. Deze uitdaging heeft dan ook niet te vergeefs
gewerkt. He wederlegging bedraagt niet minder dan
155 bladzijden. Haar opfchrift voert den Griekfchen titel : KAGAPEION of middel, tot verzoening. In hoe ver dit
middei gefchikt zij om het gezegde doel te treffen, zaI
de Lezernit , den inhoud zelf het beste optnaken Her link is verdeeid in 29 gefprekken , gelijk
man die , wake in de Bibliotheca Critica Vol. III. Part.
IV. tusfchen den Hooftleer:ar en zFrie Vrienden, order de
y ordichte namen van Critobn1us en Philalethes , voorkomen.
Dezelven , ieder afzotitierlijk , volgens den ganfchen inbond, te vermelden , lent ons beflek niet toe. De eerfle
drie dieneri , als bet ware, ter inleidinge; bet 4de handeit over bet motto, door VAN IIENERT op den rug des
titels uit eene R.edevoering 'van Ruhnkenius overgenomen ; het 5de over de inleiding van VAN HEMERT 'S Brief;
het 6de over het algemeene oordeel wegens VAN HEMERT
en deszelfs bemoedigind; tot antwoorden door de KantiaTien; bet ?de, na eenen zijdelingfchen uitval op de be.
oerdeeling van WYTTENBACH ' S gefchrift in een ander
Maarrdwerk, cell &gen:cell ovcrzigt Van VAN FIEMERT'S
Lrief ; her Bile cent verdediging van een gezegde wegens
Kant, als onkundig in de letteren en de gefchiedenis
tier wijsgeerte ; bet 9de tot bet acie eene verdediging,
dat de opgave van het Kantiaanfche flelfel, als nit de
ichriften van Kant zelf genomen , in de Bill. Crit. naauwkeuriglijk is gefellied; bet 19de over de vereering der
Kantiaanfche wijsgeerte ; her aolte en arfte over de
beoordeeling van WYTTENBACII' S dolingen in den Schouwburg der Nederlandfehe Letterkunde; het =Ile en 23fte,
welt: laatile getal, bij vergisfing, tweemaal getleld is,
over VAN HEMERT ' S Griekfche aanhalingen, befchuldiging tegen WYTTENBACH wegens ongriekfcne uitdrukkingen , en onzuiver latijn; bet utle over eenige aantijgingen omtrent WYTTENBACHIS vergisfingen in de op.
gave van VAN HEMERT ' S fluctih; en des eerften nijd tegen
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wijlen den Hoogl. Luzac ; het 25fle over de berchuldIging van WYTTENBACH ' S fouten tegen de versmaat ;
bet 25(1e nogmaals , (verkeerdelijk dus gefteld,) over
de aanklagt tegen WYTTENBACH wegens VAN HEMERT'S
vleijerij van den Hoogl. van der Bleersch, en het
noemen van H. de Bosch; het 26tte over VAN HEMERT'S
onbezonnene uitdaging; de 2.7ite en 28tie Afdeelinc beheist eenen goedenraad aan VAN HEMERT, om hem te does
bedaren en te genezen; wordende zulks eerst door C'ritobulus , bij wijze van gefprek , en daarna door WYTTENBACH zelf briefsgewijze medegedeeld; het e9fte,eindelijk , behelst het flot ter verontichuldiging en tot a1
fcheid aan den Lezer.
Zoodanig is de inhoud van deze uitvoerige wederlegging. Een ieder, die met WYTTENBACH ' S letterkennis
bekend is , zal natuurlijkerwijze in deze voordragt al
dat vernuft, alle die vinding, al dat boertige, al dat
fcherpe vermoeden , welk , volkomen in den geest der
Ouden , flechts eenigzins tot het oogmerk dienen kan.
Ook !evert de form van gefprekken , en laatftelijk van
eenen brief, eene natuurlijke aanteiding, om elke alzonderlipte aawrerking te doorfpekken met het echte Attifche zout dat het verhemcIte prikkelt : dan , of de
floogl. VAN HEMERT Zich daarmede voldaan zat vinden ?
of de wederlegging, vooral otntrent het regte vertland
en de juiste voordragt van het Kantiaanfche volkomen zai geoordeekt worden ? en bijzondertijk , of de
overal voortgaande fcherts als middel ter bevrediging zal
dienen ? moet de flecenfent zeer betwijfelen. Hij verla.ngt alleenlijk van den FIoogl. VAN HEMERT, indien de.
zelve !top-I-mats zal fchrijven , een bczadigd antwoord ,
met weglating van alle boerterij, als Welke het vernuft,
mar geenszins het oordeel bevredigt. Het geleerde
Pubiiek kan, onzes inziens , nit de gedrukte Latijnfche
itukken het gerchil genoegzaam kennen en beflechten.
Voor den Hollandfchen Lezer zal wclligt eene korte beantwoording , in een of ander Tijelfchrift , met des
Schrijvers naam voorzien , genoegzaam wezen. Langs
dezen weg zoude inderdaad een twist worden geEindigd
tusfchen een tweetal mannen, ieder in zijnen bring beroemd en verdientlelijit, wier aenhoudende en dikwerf
onverzoenlijke veete voor menschheid en lerteren niet
dan fchldelijk moet werken. Reide zullen zij de les van
Seneca indachtig zijn : Omne hoc pod vides, quo divina
RISs4
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atque human conclufd fun: , unum est : membra fumto
corporis magni. Natura nos cognatos edidit , cum ex iisdem et in eadem gigneret. Ilaec nobis amorem indidit
mutuum , et fociabiles nos fecit: ilia aequum justumque
compofuit: ex illius conflitutione miferius est nocere, quam
Magna laus est, fi homo manfuetus homini est.
laedi.
EPP. 95.
Onder de Bijdragen behooren een tweetal Griekfche
Verhandelingen van den Stoicijnfchen DIUSONIUS , die
ten tijde van Nero leefde , over de vroutvelijke Opvoeding ,
en eeneLevensfchets van wijlen den beroernden Franfchen
Geleerden, den Baron DE SAINTE - CROIX , op den mien
van Lentemaand dezes jaars 1809 te Parijs oveileden ;
waarvan het eerlte ftuk met verbeterde lezingen verrijkt ,
bet laatite met alle de gewone kunst- eenvoudigheid des
volkomenen letterkenners gefchreven is.
Het kort Verfiag van Boeken en Zaken behelst de oprave en beoordeeling 1) van G. L. MAHNE Epicrifis Cenfurarum Bibliothesee Criiicae Vol. HI. Part. HI. 2) van
TH. NETSCHER Disputatio yttrid. Literar. Inaug. de M.
J.
Ciceronis Oratione pro A. Lic.*Archia Poeta.
3) berigt wegens den Heidelbergfchen Hoogleeraar
CRE UZ-ER , in de plaats van wijlen den Hoogleeraar Luzac ,
nan Leiden's Floogefchole beroepen , als die , zijnen
post hebbende wijlen aanvaarden , door verandering van
klimaat en zwakheid , naar zijne vorige flandplaats is
terug gekeerd. 4) van NONNI Dionyfiacorum Libri 6,
vitgegeven door G. H. MOSER met eene Voorrede van
F. CREUZER, Heiden). 18c9 5) van A. MURETI Scripta Seleaa , curavit c. PH. KAYSh.R. met eenen Brief van
CREUZER aan den Uitgever , Heidelberg. 1809. 6) van
j. MORELL' S aan den floogl. WYTTENBACH toegezondetie Schriften waarvan de laattte in de volgende finkken dezer Letterkundige Mengelingen breeder denkt te
gewagen , en eindelijk eene herhaalde Aanvrage wegens de Brieven van kuhnkenius en deszelfs Handfchrift
van Plutarchus Zedefchriften , en uitnoodiging van alle
nitlandfche Geleerden, om zich de Boekerij der Leidfche
Hoogefchole ten nutte te maken : alle welke korte voor.
dragten in des Hoogleeraars gewonen trant meesterlijk
gefchreven zijn.
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Zedekundige Schoonheden der Ouden, of keur van Spreu
ken , Gezegden en Verbalen , getrokken nit Latijnfcbe
Schrijvers , door N. 0. VAN KAMPEN. lick Deel. Te
Haarlem , bij F. Bohn. 18o3. In gr. Svo. 28o Bi.
et dubbel verdienden /of hebben wij het Eerfte
Deel dezes \Verks aangekondigd , en te dier gelegenheid des lIeeren VAN KMIPEN ' S geheele plan ontvouwd. Wij mogen overzulks onze Lezers derwaarts
Innen wijzen (*). — De voortzetting ligt hier voor ons.
Met lof gewaagden wij van de korte , fraaije en doel.
rnatige Levensberigten der Schrijveren, door hem gebezigd ; en aangemerkt de Opfteller,, in het thans uitgegeven Deel, zich bediend had van drie Schrijvers, bij
het voorgaande niet gebezigd , te weten susToNius,
4VINTILIANUS en AULUS GELLIUS, oordeelde hij het gepast, ook zijne Lezers, in een Berigt voor dit Tweede Deel,
met die Manner: bekend te maken. Hij doet zulks met
die kortheid en doelmatigheid , welke wij, ten aanzieu
van de Levensberigten voor het Eerfte Deel, prezen.
De Hoofdinhoud van het voorhanden liggend Deel
Inert ten opfchrift : Verpligtingen van den Illensch in't
algemeen. Voorts handelt hij over de Gronden der Zedelijkheid; over de Verpligtingen van den Illensch aan het
Opperwezen; over den Lust tot Wijsbeid en Wetenfchap.
Verder zamelt hij op, wat de Ouden gezegd hebben over
ilrbeidzaambeid, Regtvaardigheid , Oorlogsregten , Goe•
de Trouw, Waarbeidsliefile in doen en fpreken; geeft eene
vergelijking op van gefirenge en zachte Deugd; last zich
bepaald hooren over Menschlievendheid, Goedertierenheid,
Weldadigheid , Verzoenlijkheid, Illedelijden en Dankbaarheid. Op deze Deugden volgen de zwarte Ondeugden,
Ondankbaarheid, Wreedheid, Onverzoeulijkheid, Valschheid , Trouweloosheid en Verraad.
Meer Gefchiedenisfen in dit , dan in het voorgaande.
Deel, voorkomende , waren er eenige onder,, welker aanhaling meer ophelderings, nit de gelegenheid en omftandigheden ontleard , vorderde , dan voegelijk in eerie
korte aanwijzing aan den voet der bladzijde Icon gefchie.
den. In die gevallen dient eene tusfchenvoeging , welkin
(*) Zie onze Lettcroef, voor iSo2, bl. 151.
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ke den Lezer in bet flandpunt brengt, noodig, om het
bedoelde geval , en het te dier gelegenheid gezegde of
gebeurde , regt te doen bevatten. Dan in dit al/es heeft
hij de kortheid zeer in acht genomen , om den Lezer te
onderrigten , zonder hem van het doel te verwijderen.
Eene handelwijze welke nuttig is en lof verdient,
wanneer men in aanmerking neemt, voor welke perfonen
hij zijnen arbeid voornamelijk heeft ingerigt , in de Voorrede des Eerflen Deels ontvouwd , en door ons in de
Aankondiging overgenomen.
Het lijdt geen tegenfpraak, of de Dettgden, hier aangeprezen , en de Ondeugden , hier gewraakt, door de
Item der oude Wijsgeeren en de pen der Gefchiedboekeren , zijn van Bien ftempel , dat hunne gezegden deswegen, in onze tale, eene meerdere bekendheid hebben,
dan over 't algemeen de floffe , in het Eerfte Deel be.
handeid ; doch zij vielen in des Schrijvers plan , en
beeft hij op een' oordeelkundigen trant dezelve bijgebragt.
Aileen zullen fommige aangetogene plaatfen , van SENECA
inzonderheid , wat Lang vallen ; (loch deze Schrijver
inoest bijgebragt warden, gelijk hij fchrcef.
Voorheelden aan te halen van de bier aangevoerde
plaatfen , fpreekt van zeive , behoort tot het plan onzer
Letteroefeningen niet. Onvermeld kunnen wip niet laTen , hoe VXN KAMPEN zich een warm vriend van bet
Christendom betoont , en in dit Deel, even als in bet vaTige , veelvuldige gelegenheden aantrefr, om des blijk
te geven; doende zulks op eene ongedwongene wijze,
en in eenen trant, die aanduidt , hoe hij uit voile overtuiging zijns harten fpreekt. Het fchoone , het treffen,de der Heidenfghe Wijzen verdonkert en verzwakt hij
niet , en fours Itrekken zijne korte aanmerkingen , om
Christenen , die de Leer des Chri stendoms verbasterd en
inisvormd hebben, of ilecht beleven, naar verdienften
to gispen ; doch altoos met die zedigheid en behoedzaamheid , welke beide zoo zeer de pen van VAN KAMPEN befturen.

Een gunflig ontvangen van zijnen verdienftelijken
arbeid moedige den jetigdigen Schrijver aan, die bij
beide de Genootfchappen van TEYLER zich met zoo
veel lofs heeft bekend gemaakt, en met Eeregoud en
Zilver wend bekroond.

f. F. TIELMERS, GEDICHTEN.
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Gedichten van JAN-FREDERIK HELMERS. /fie Deel. Te ihnfier•
dam, bij Imrnerzeel en Comp. 1809. In gr. 8vo.
waren menigmani de verfchillende tijdperken onV ruchtbaar
zes Vaderlands, van deszelfs eerfle befchaving tot op heden, in vernuften, die der Goden kuust, hetzij dan met mine
deren of meerderen finaalt , beoeienden : doch nook was
een tijdperk aanwezig , als het tegenwoordige , waarin een
aantal rnannen, vol van echten dichtgeest, gevoel aan finaak,
firmak aan kunde, en dezen aan de grondbeginfelen van het
ware en fchoone in het naauwst verband wisten te paren.
Onder dezen verdient gewis de Heer HELMERS geene geringe
plants. Wm men zijne verzen gadeflaat, overal vindt men
vuur en kracht van voorflelling, waardoor het onderwerp aan
alle zijden levendig fchittert; wij ontmoeten eene taal, welke
zich ver boven het onrijm verheft, vol van allerlei vergelijkingen, tegenoverffellingen, figurer en fieraden, die overal
affieken; de vinding huwt zich aan den fmaak; de versmaat
is , mar den aard des onderwerps, doorgaans wet gekozen;
de plaatfing der woorden is welluidende, en, hetgeen niet altijd
het geval is bij andere Dickers, men ontwaart in hem eene
ongemeene belezenheid, kennis en goed gebruik van de voorfiellingen der oudheid , weleer tot wanfinaak overdreven , en
doorgaans eene keuze van onderwerpen , die of door hunne
nieuwheid verrasfen , of door hunne belangrijkheid boeijen:
in an woord, in alit zijne ftukken,doorgaans aan den hoogela
erns: gewijd heerscht eene beoefening van het fchoone en
verhevene, weike het oogmerk van die dichting bereikt,door,
in den volffen zin des woords, te behagen.
Dit vonnis oordcelen wij te moeten vellen over dit eerfle
Deel van des 1-leeren HE.LMERS Cedichten. Deszelfs inhoud ver(leek zich in Leertlichten, Lierzangen en Mengeldichten, omtrent wier aanieiding, in de Voorrede, gewaagd wordt. De
eerfle behelzen eene befchouwing van het Zonnellelfel , de
Drukkunst , den Wereldburger en Apollo.
Dat van het Zonnefielfel bevat eene wijsgeerige voorftelling
van de wording, de verwisfelingen, het verband, de orde ea
fchoonheid der wereld, van bijzondere oogpunten ontleend,
waarin een vrii geregelde gang van denkbeelden de befchrijving verzelt ; doch bij uitnemendheid onderfcheiden door het
levendige tafereel, dat overal werkt, door het vuur der welfprekendheid , dat overal warinte verfpreidt, en het gevoel des
lezers atom verrukt , vermeestert. Of het fielfel van Buffon of
van 1)e Luc in deze voordragt gevolgd zij; of dsze zich, van
rife zijden , door eene gefirenge waarheid aanbevele; dan of
cle lezer, hier en daar, van des Dichters gevoelen verfchille:
dit
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dit alles doet niets ter take; bij wilde door dichterlijke leering
behagen , en dit oogmerk wordt door hem bereikt: bet gevoet
van het fchoone en verhevene, en daarbij tevens van het goede, wordt in den lezer opgewekt en gevoed. Zelfs daar,
waar de Richter eindigt, ontlast zich het nadenken in eerbiedige bewondering.
De Drukkunst is een meesterfluk van fchilderingen , in de ontvouwing van Karen bijkans onbegrensden invioed op de maatfchappij ; en, hoe befchrijvende zulk een vers uit zijnen aard
ook zoude mogen gerekend worden, de 1leer HELMERS voert
deze befchrijving tot eene hoogte, welke bet verfiand bevredigt , het hart roert, den lust tot wetenfchap aanvuurt, en het
onderwerp alzoo in alle zijne kracht doer uitkomeu en werken. Meesterlijk , herhalen wij , zijn de vergelijkingen en beetden, waarmede dit ftuk verfierd, niet overladen is.
Het gedicht, getiteld de lYereldburger, is vol van krachtige
voorftellingen, daar het de uitfpraak en den eisch der rede
fchetst, in tegenovelftellinge van den woesten mensch en de
bedorvene maatfchappij, en deze laatfte wederom in eenen beperkten zin, bij tegenzetting van de ganfche redelijke wereld
uls din buisgezin, waartoe alle menfchen, en dus ook ieder
mensch op zich zelf als lid, behooren. Alleenlijk zouden wij
alhier het uitgerekte van den aanvang afkeuren, die bijkans
vijf bladzijden beflaar. Ook behaagt ons minder de gang van
denkbeelden , die ongelijkmatige fprongen heeft, zoo als op
bl. 56 en 57, alwaar eerst de moedige dood, en daarna de
itandvastigheid,des Wereldburgers voorkomt. Nog zoude, naar
onze gedachten, het beeld des Wereldburgers beter nit den
mensch zelf, die naar vaste begrippen bandelt, meer nit den
vvijsgeerigen menfchenvriend geput worden , die overal den
mensch zoekt, vindt en bemint, dan nit de woelige ftaatkun4e, of het bloedige oorlogsveld.
Het vers, dat den titel van *olio voert, draagt mede overtal kenmerken van eenen geoefenden dichterlijken geest, die de
hooge oudheid doorkruist, om uit dezelve telkens nieuwe ftof
voor zijn tafereel en deszelfs bijkomende fieraden op te delyen : doch ook bier fteekt bet lange verwiji hij ddn gedeelte,
215 dat van het nedervellen des Pythons, te veel of bij de overige , die daardoor min belangrijk voorkomen. De telkens veranderende versmaat geeft aan dit befchrijvende geglicht eene zonderlinge levendigheid en zwellende verheffing,
waardoor het tot de Ditbyramhe nadert. Daar de Dichter zelf,
in zijne Voorrede , zulks ilechts als fragment opgeeft, moge ook
dit onvolledige alhier gelden. Wij durven echter den Beer
HELMERS verzoeken, om datzelfde onderwerp bij nadere gelegenheid in zijn geheel te behandelen , als ongemeen ,ultlokkende voor de verhevene vlugt van zijn dichterlijk genie.
De vijftien Lierzangen, waarmede het eerite Bock in dit
Reel
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Deel aanvangt, ziin gewijd aan de Vaderlandrche Diehters;aart
Willem den Eergen ; aan de Zedeleer ; aan den Geest des
Kwaads; aan Nederland, in 1672 en 1678; aan het Mufeutts
van aloude Standbeelden en Sciilderijen te Parijs; aan de
Roos; aan milne Landgenooten;aan den Keizerlijken Plantentuits
te Parijs; aan het Vaderland; aan 4ntoninus Pius ; aan Cata
te Utika; aan het Vaderland, eu aan God. leder derzelvetz
heeft eene onderfcheidende waarde; niet een is middelmatig;
overal verheft zich de kunst, en zij werkt met vollen nadruk
op het hart. Bij uitzondering , echter, behaagden ons de
fchetfen der Mufca en van den Plantentuin te Parijs, en de afbeelding der Rcros, als waarin de Dichter, naar ons gevoel,
zich zelf heeft overtroffen , te meer om dat fchilderachtige en
hevallige van natuur en kunst, hergeen aihier bij den hoogen
ernst der overige ftukken zoo zeer affleekt. Stechts eene aanmerking houde de Dichter ons ten goede; zij betreft de foul
der meeste Lierdichters; namelijk, dat de zangen veel te lang
zijn, als mogende zich op het hoogst tot 9 of lo ftrophetz
bepalen.
Het for dezes Deels beheist de Mengeldichtei , getireld:
Lijkzang op het Graf van Nederland , 1795; Zucht naar
ltaliin; flan eene 7'ooneelkungenaresfe, na het Jbelen van de
Antigone in het Zangfpel Edipus, en roan het Publiek in den
Antgerdamfeken Schouirburg, ter !lulling van het Tooneel deft
gden van Bloeimaand 18o:. Ook van dezen gelds een zetfde
oordeel, als te voren wegens de andere fiukken. Vinding en
kracht openbaren zich allerwegen. De ganfche voorftelling
rijst telkens in nicuwe gedaanten, door de afwisfelende kunst,
welke hare vergelijkingen regenfeilingen , uitroepingen enz.,
gepastelijk bezigt, om de aandacht te boeijen, en het hart
te vermeesteren.
Dank zij nlzoo den Heel. HELMERS voor dit gefchenk , betgeen de Hollandiche ichtkunst op nieuw verdedigt tegen de
blaain, waarmede niet zelden onkundige en verwarene Vreem-.
delingen haar bezwalken. De gebreken, die wij daarin aanftipten betreffen meestal , niet het wezen , maar de form.
Eene enkele keer misten wii eene goede ordonnantie. Meermalen mishaagde ons de Inleiding; als te lang en ook -vet eens
van een te ver verwijdrni voorwerp ontleend, zoo als in het
gedicht van den Wereldburger, welk met eenen treurigen aanhef van Neeriands verloren roem hegint. ja, hoe zeer ook
het eigen gevoel des Dichters , ten aanzien zijner geliozene ftoffe , zich niet gemakkeliik mat bepalen , (mart het
ons ecliter dat dit gevoel in den Heer HELMERS aldaar , biikans aitiid, tot een uitertie gedreven wordt ,
wanneer hij verfchillende tijdperken zijns Vaderlands be244E, waarin de flaatkunde eenen anderen gang hield, dart
wet
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wel met zijne denkwijze fcheen te ftrooken. De Ltykzang ,
bij voorbeeld, op het. Graf van Nederland in 1795, moet het
zedelijke gevoel kwetfen dier edele mannen, die, naar hunne
Overtuiging van pligt , gedacht hebben , het toenmaals reeds
diep gezonken Vaderland te moeten redden. Waar is hier de
marttlaf, welke de waarheid des, oordeels beflist? En de Dichaer aithans, die het fchoone gevoelt en verheft, moet zich
zotgvuldiglijk hoeden , om het goede, dat hij in zich zelven
wont te waarderen, in anderen zijner p atuurgenooten niet te
verloochenen. Van daar hadden wij gewenscht, dat die gispende won omtrent itaatkundige denkwijze en handelingen,
die zoo vele gedichten in dezen bundel ontfiert, na het vertoop
van zoo vele jaren , waarin de eerfte drift eener vurige vetbeelding gewisfelijk moet bekoejd zijn , bij de herziening vdt5r
de uitgave , ware gematigd geworden. Wij nemen alzoo deze
gelegenheid waar, om zulks ter behoedinge aan te prijzen aan
site andere, bovenal jongere, Dichters, die zich gaarne eenen
wester kiezen .ter navolginge; daar elke zwarrgallige vooritelling van een donkey vuorledene en tegenwoordige , elke
fehojc van hartstogt, die het oog van het voorwerp verwijdert;
niet alleen Diet behagen kan , maar ook gansch en al buiten de
barawnie der geheele kunst Liever prijzen wij de overige
fchoonheden dezer kunstverzameling aan atle jonge beoefennren aan als voortreffelijke modellen , om daaruit de kunst
Salve of te zien, bovenal in het vak der gefchiedenis en ouelheidkennia , waarin .de Heer HELMERS door en door ervaren is,
en waarvan hij een zoo treffelijk gebruik weer te makes. De
Lierzang, getiteld: de Roos, deelen wij, ter proeve, in AM
gebeel mede.
DE ROOS.

Lente. kom met uw gefpelen;
't Roosje zal de fchepping flreelen,
't Roosje brengt en vreugd en min....
Korn, hoor 't fchateren der widen
Met gejuich uwe aankomst melden,
Schoone Bloemenkoaingint

In een' gtoed van zonneftralen
Deed Natuur de fchepping pralen,
Bii het uur van uw' geboore;
Allerwegen hingen kranfen;
Bij der Veldgodinnen danfen

Werd atom uw lof gehoord.
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Libans kruin boog' op zijn' Ceder,
Zie van daar op 't aardrijk neder
Rookend in den ochtenddauw;
Maar bij al het bloeingemengel
Prijkt gij op ow' groenen 'lenge',
En fchiet alter glanfen flaauw.
Toen gij met een fchuchtig beven
Uit uw knopje tradt in 't Leven,
Juichten u de Nimfen toe;
Elide nachtegalen zongen ;
't Bosch kreeg ooren, 't woud kreeg tongen,
Uwen lof nooit zingensmoe.
Gouden zomervogels Iloegen
Blij de vlerkjes, windjes droegen
Door de lucht uw' balfem rond;
't Hart der meisjes Hoeg u tegen,
Paarlen, door heur haar geregen,
Praalden op uw rooden grond.
Om der fchoonen hart to vangen,
Gloeijen zij met rozenwangen
In der dichtren tooverlied;
De onfehuld, op haar uitgegoten,
Is uw knopje, naauw ontfloten,
't Welk zich fchuw den Zefir biedt.
Als een bruid uit Junoos tempel
Wederkeert, wordt ze aan den drempel
Ms de ontloken roos begroet:
Koint zij Chuis, een rozenregen
Go111 haar van de landieugd tegen;
Roosjes bloeijen voor haar' voet.
ja, Aly, ltreon, de zanger,
Van Cythere en Bacchus zwanger,
Vlecht u om zijn biliden nap:
't Juichend y olk firooit fangs de pada'
Van de Gam uw zachte bladen ,
Kranst daar ince heur priesterfchap.
Als me een vriend is weggevlodea
Naar het fomber rijk der dooden,
Plant ik rozen op zijn graf;
Op den weg naar Plutoos rijken
Mogen zij als kranfen prijken,
Die de vriendfchap aan hem gaf.

'k Hoot
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'k Hoor u zelf door vromen loven;
Huivrend' flaan zij 't o6g naar boven;
In het zalig Paradijs
Zicn ze u bloeijen onder palmen;
Daar ftrekt gij, bij 't vreugdegalmen,
De onfchuld en de deugd tot prijs.
Roosje l 'k wil uw hoogtijd vieren ;
Zonnen zie ik vonkien , zwieren
Aan den heldren hemelboog;
De avondfler met al haar ftralen
Kan bij u in pracht niet halen,
Hoeft min fchoonheid in mijn oog.
Teedre Koningin der bloemen ,
Wil u altoos zingen, roemen ,
Gloeijend in den zonnefchijn;
Zinlijk beeld van 't lieve leven ,
'k Zag u worden , 'k zie u fneven;
Dir zal ook mijn lot Bens zijn.

raderlandfche Oranjezucht. Door Mr. WAI. BILDERDUK. Leipzig MDCCCV. In gr. 8vo. 221 Bladz.
wij deze Paderlandfche Oranjezucht met andere
W anneer
ftukken, defer dagen in net Hein verichenen, en vooral

met zekeren Wapenkreet vergelijken, dan weren wij naauwelijks, war wij van den Dichter BILDERDIJK denken moeten. Zoo
deze ftukken nameloos waren uirgegeven , houden wij ons verzekerd, dat niemand, hoe zeer ook met den friil en de pazij
van den Heer BILDERDIJK bekend, op het vermoeden zoude gekomen zijn, dat zij denzelfden man tor maker hadden. Hier weft"
fcheld en MSC en den en vloekt men tegen de Franfchen; elders fcheldt en raasr en den en vloekt men tegen de Engelfchen. Hier worth de gehechrheid en trouw, de harrelijke , nimmer veranderende, eeuwig blijvende gehechtheid en
trouw aan het Huis van Oranje uirgedrukt ; elders de even
fterke gehechrheid en trouw aan Koning LODEWIJK enz. Het is
waar,, de tijden en omftandigheden zijn veranderd, en de wijze
en verflandige man fchikt zich naar die verandering van tijden
en omftandigheden. BILDERDIJK is niet meer de uitgeweken
Hollander, die in Engeland- of Brunswijk eene wijk- en vrijplaats zoekt, en hij behoefr dus her vriendnaburig en billtjk
4lbion (zoo als hij het zelf noemr) niet meer to ontzien. Het
aanhangen en vleijen van het vernederd, en van alle magt ontbloo-
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bloote, Fluis van Oranje zoude thans ook ondoelmatig kunnea
fchijnen. De vijanden zijn thans vrienden en de vrienden
vijanden geworden dit is zoo de loop der wereldfche zaken. -- Maar het razen en vloeken op 's Mans voormalige
vrienden de Engelfchen , op zulk eenen Pion , is toch wat
fterk, en, hoe men het ook nerve de accommodatie zal velea
verwonderlijk voorkomen. Dan er gebeurt zoo veel in
deze dagen, hetwelk ons te voren onmogelijk toefeheen,dat
het bekrompen zoude wezen , zich over eenen enkelen Dichter te verwonderen. En blijft de Mensch niet altijd voor
ziehzeiven een raadfel? Is hij niet het onbegrijpelijkfle wezen
onder de zon? Wie is-er, die hem kan doorgronden! ••• Hoe
waar zingt niet BOILEAU:

Voila Homme en elet. 11 va du Mane au noir.
11 condamne ate matin fes fentimens du Joir.
Importui,' d tout autrc • d foi-n2eme incommode,
11 change a toys momens d'esp rit comme de mode ;
Il tourne au moin,dre vent, 11 tombe au moindre choc ,
Auj ourd'hul dans un casque, et demain dams un troc.
Ook moeten wij, van den anderen kant, den Heere BIL regt doen van te erkennen, dat hij, zoo men de
zaak nnauwkeurig befchouwt, niet zoo ongeljk met zic'nzelvett is, als het oppervlakkig wel fchijnt, en dat de opgemerkte ftrijdigheden misichien fleehts in fchijn beflaan en heel weI
te plooijen zijn. Immers heeft de Man zich nog al veel bezig gehouden met het verme!den van Vorlien-lof. Die Vorlien hadden verfchillende bettekkingen. 1V, tuutlijk moest de
Dichter zich daarnaar fehikken, en het is zeer confequent gehandeld, dat hij , zoo er dan volftrekt moest gevloekc worden , dan ook telkens de vijanden van den Vorst, wiens lof
hij bezong, vervloekte.
Ja inner, zal men zeggen, waartoe dan die oude gevoelens, welke men Het meer aankleeft, maar met de oude Vorften heeft verwisfeld, tut nog openlijk bekend gemaakt en door
den dru g; vereeuwigd? Ons antwoord is gereed. „ De
Vaderlandfchc Oran/nue/It is , blijkens den 'rite!, reeds in
1805 te Leipzig uitgekomen." Er zijn er wel, die willen,
dat doze cite! mede reeds onder de gedichten, of liever vetdichtingen behoort, en dat doze Oranizficht niet te Leipzig
in 1805, maar te Amfierdam in 1809 zoude zijn gedrukt.
1)och wii, voor ons, gelooven, dat deze meening ten eenemale ongegrond zij. Hoe I een man, als BILDERDIJK, zoude
thans verzen in het Licht geven, welke, op het zachtst uitgedrukt, eene firekking zouden kunnen hebben, om oude , door
den tijd reeds geheelde, wonden weder open te rijten,haat en burT t
LETT. 1309. NQ. 14.
ger.
DERDIJK het
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gerlijke verdeeldheden weder op te wakkeren, vergeten grieven weder levendig te maken? Hoe! een man , als BILDER DIA, de Vriend en Vereerder van onzen RoNING , zoude
deze dagen de Franfchen , welke onze bondgenooten zijn,

Forftenmoordenaars, ontmenschte Gierex, 's Afgronds icharen,
met Gods vloek gemerkte Preemden noemen? van Franfche gru.
welvtammen fpreken? zoude zijne vroegere voorfpelling, dat
wij Nasfau's Erfkebied eerlang herfteld zullen mien, zijne vorige uitroepingen dat Oranje grooter naam is dan allow fchepter
torscht , dat Neérland geen' nood heeft , zoo lang Oranje leeft,
enz. enz. Mans nog in druk herhalen ? Hoe! een man , als
zoude in dezen tijd, nu vergetenis en vereeniging de
lens moest zijn, en ieder zich beijveren moest, om de barter:
van atle Burgers met liefde en eensgezindheid te vervullen, alle handente doen in den than , ten einde het veege Vaderland, met Gods Gulp, nog te, redden en voor een geheel verderf te beveiligen, zoo vele, we/ van hem in gevoelens verfchillende, maar dasrom niet minder brave en achtenswaardige, Landgenooten op nieuw ergeren met verachtelijk te fmalen
op oLnetearteNzveLn en DE WITTEN, • waardoor hij toch
;Ammer iets goeds konde ftichten, maar verwachten moest,
dat men, magcfpreuk met magcfpreuk beantwoordende, here
met zijne eigen verzen toeriep:
„ Zie da y 't rechtvnardig Bind van de onrechtveardigbeen.
Beeft Voriten , wankelt ge ooit in 't heilig recht te fchragent
Geeft de onfchuld niet ten roof aan cpgeruid gemeen:
Die 't onrecht van u eischt, zal baast uw leven wage's!"
Neen! wij kunnen dit niet gelooven. Het komt ons, inter
gendeel, waarfchijnlijk voor, dat deze Gedichten, te Leipzig
in 1805 gedrukt en_uitgekomen zijnde , destijds wegens de
tijdsomftandigheden niet in Holland konden worden ingevoerd
en openlijk bekend gemaakt. Het ware, Intusichen, te wenfchen geweest, dat de Autheur, in een Nafchrift, of op eenige andere wijze, hieromtrent eenize opheldering gegeven had.
Wat hiervan wezen moge — wij hebben nu eenmaal de
Paderlandfche Oranjezucht in Holland ontvangen. Nut kart
dezelve nimmer ilichten, en poEzij, al is zij dan ook nog zoo„
fchoon, kan ons niet roeren , niet verheffen , niet beter ea
edeler maken, wanneer zij sari wrevel, haat en partijfchap
words dienstbaar gemaakt. Dan verliest deze Goddelijke kunst
al haren Goddelijken luister. Dan vergeet de Zanger zijne
verhevene roeping en heilige pligten. Hij zingt niet meer voor
zichzeiven, voor de Zanggodinnen en de Nakomelingfchap,
maar blijft Barton aan het Itof van het vergankelijk tegenwoor-

dige , ontwijdt zijne fnaten met toonen, die flechts gehoora
worm
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worden in den tijd , waarin hij leefde, flechts voor weinige
tijdgenooten verftaanbaar zijn, en zelfs nog in dien tijd weder
verffornmen.
Naar het echter onze gewoonte is, alles, zoo veel mogelijk,
aan te wenden tot ons eigen nut en voordeel, hebben wij deze Oranjezucht auk daartoe zoeken te gebruiken, en wij hebben er wezenlijk voordeel tilt getrokken.
Wij hebben, namelijk , den Heere BILDERDUK wat Hader
kennen geleerd.
Dat hij een zoogenaamd Oranjeman;, en wel een flerk Oranjeman geweest is; dat hij Over eenige (zoo wel ftaatkundige als
wijsgeerige) onderwerpen zijne eigene, fomtijds vrij zonderlinge, gevoelens had, b. v. kinderachtig was ingenomen voor
den Gellachtsadel; zich vrij wat liet voorliaan op het bloed
van TEISTERBAND ; geloofde, dat deugden en voortreffelijke
eigen(chappen , met alles , wat edel en groot mag genoemd
warden , altijd van ouders op kinderen overerven , en dat
adelijk en edel, zelfs in het dagelijkfcbe leven, woorden van
dezelfde beteekenis zijn, wisten wij reeds. Maar hoedanig
een Oranjeman hij geweest is, en tot welke klasfe van Oranjelieden hij bchoorde; hoe hij zich als Hofdichter jegens de
hooge perfonaadjen , die het voorwerp zijner zangen waren,
gedroeg, en met hoe veel regt hij aan den Erfprins kondo
zeggen:
„ Verdenk geen Neerlandsch hart van ongrootmoedig vleienl"
dit en meer zijn wij uit deze Oranjezucht ontwaar geworden. Hoedanig een Oranjeman hij geweest zij? Wij zullen uit
den grooteu voorraad eenige /hien opgeven.
IIij is het, die in 1787, ter gelegenheid van het geboorte.
feest van den Erfprins, zingt:
„ Is 't eindlijk lang genoeg gezag en wet vertreden;
Len' Vorst verffoten, eer den hemel afgebeden;
IIet vuur der muitzucht, dat van Hellche zwavel rookt,
Ten vloekbren Setansdienst door Neerland aangeflookt;
En 'c gruwlijk Duivlenfpoor met bollende as en wagen,
Door vlam en vonken heen , ten afgrond ingeflagen?
Waar zijn we? en tot hoe verr' verijien we ons d God!
Ach duldt Gij 't? hebt ge uw oog van ons wanhopig lot
Voor eindloos afgewend? nw aanIchiin ons verborgen?
Wacht dees afgrijsbre Nacht geene uitkomst in den morgen
Zie wie bier heerfchenl hier als hooge Wareldgodn
Len' fcepter zwaaien, die uw hoogheid naar de kroon,
En elk Haar 't leven dingt , die met hun flaaffche dronunen
Den vrijgeboren ' nek niet vaardig is te krommen!
Zie, wie zij zijn fla op, bereid u tot de wrank !

Zie Vorst en Volk verdrukt; bun zaak, uw eigen zaakl
Tt2
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Beveel uw donder! fla I vermorfel! God van 't wreken!
Bevrij ons! bat uw arm dat wetloos juk verbreken!
Sia, zoo ge ons tuchtigt, met uw vaderlijke hand,
Maar geef ons niet ten roof aan 's Afgronds dwingelandi"
Die in hetzelfde jaar 1787, ter verjaarfeest van hare Konink.
lijke Hoogheid, den Stadhouder dus aanfpreekt:
" 6 Gij, die 't zij Gij thans in de Amersfoortfche wallen
De rampen van een Volk , u trouwloos afgevallen,
•
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Den afgedwaalden, den misleiden Batavier
Tracht weer to brengen tot uw vaderlijk beflier;
Of 'c zij ge integendeel, met dubbel recht ontfteken,
Zijn jammren en uw' boon op zijn verleiders wreken,
En, met een iterker hand, den felbefmetten Stan
Van 't pestvuur, 't welk hem knaagt, door 't lemmer aim*
gaat:" enz•
En vervolgens zingt:
„ Ja, Pruisfens Aadlaar-zelf breidt reeds zijn wieken nit
Naar 't roofnest van den Gier die onzen grond vrijbuir.
Haast zal hij, wacht het vrij, die tranen, die daar Ieken,
Die droppen bloeds , dien boon en die verdrukking wreken!"
Die op den 8 Maart I798 uitroept:
„ Nog is uw arm niet opgeheven,
Nog zwijgt, nog duldt gij, groote God!"
En voorts:
Ohtzachlijk Wreker!
Ja • flraf; ja donder; wreck; fla neder, en verplet!"
Die in 1782 den Hertog VAN BRUNSWIJK voor de laffe broodpaten , welke dag aan dag met hun gift zijnen naam be.
zwalkten , doch die de Hertog als verachtelijk belackte, aldus waarfckuwt:

„ Maar wacht u : 't is een floet, door andren uitgezonden:
Zij oopnen ilechts een jacht, die op uw Leven doelt.
Verwurg bij d'eerften fchreeuw die aangehitfte honden,
Ter gij 'c gerpanuen met in borat en ribber voelt."
Die
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Die heel Carat fchoons en verhevens vindt in het Oranje boven,
en van deze lens (menigmaal de fchandelijke en fchrikbarende
oproerkreet in den mond van het woest en laagst gepeupel)
uitroept :
„ Wat zeg ik? Ja , en zon en moan
Zal eer voor 's aardrijks oog vergaan,
Don't fchoon ORANJE BOVEN:
God zelf gaf dit aan 't wareidrond,
Ten teeken van zijn Vreéverbond,
En wankelt Gods beloven?"
Ook als Hefpaet hebben wij den Man kennen geleerd.
Hij toch is het, die den voormaligen Stadhouder affcbildert als een Held, uitroept : Oranje en de illmacht leers!
dezen Vorst in zijn harte aanbidt , en van deszelfs beeldtenis,
onder andere, zegt :
, Aanfchouw dit minlijk oog, vol zielskraeht,vuur en Leven,
liVaarnit een grootheid itraalt, beproefd door tegenfpoed;
•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

•

Dat oog, wiens eedle blik de boezems door kan dringen,
't Geveinsde hart ontmomt, en in 't geweten leest,
•

•

•

•

•

•

•

•

En meer dan 't zwaard der wet van 't misdrijf worth gevreesd l
•
.
.
.
Dat oog, dat Heldenoog"
Die zichzelven onder de ware Var/lenvrinden rangfchikt, en
glen Erfprins (en deze leeft nog) toezingt:
„ Ja , dierbre Vorftentelg, door tijd en wederfpoeden
Brandt, blaakt dit hart voor U, voor uw DoGrluchten Rain,
.
.
.
Onwankelbaar getrouw."
.
.
Die , van den (reeds geflorvenen en verdienflelijken) Prins
'mum GEORGE FREDRIE zingende , in het algemeen van
Oranje zegt:
„ Ben Cezar, een August, een Titus last zich roemen;
Maar wear leeft hij die 't beeld van Nasfaus Telgen creft l"
En, eindelijk, (want wij walgen van al die vleijerij) in een'
voorfpellendec droom van den Erfprins zingt:
„ 'k Zag FREBRIK eedle telg , zijns Vaders deugden waard,
Die, aangebeden van zijn' landzaat, van heel de aard,
Eete
Tt3

Ste uW.

BM D E RAIJ VADERLANDSCIIE ORANIEVICIIT.

Een' throon beltiom , waartoe zijn onderlijke rechten
Hem riepen I half Euroop zich aan zijn' feepter hechten;
En honderd Vorften, trotsch op de eer van voor zijn' throat:
De knie to buign, zich vernedren voor zijn kroon! (weien?
Maar DOORI.LICHTE PRINS, war zoude ik breeder
'k Zag
(Verdenk geen Neerlandsch hart van ongrootmoedig vleien :)
Een trek voltooie alleen mijn fchaduwfchilderij;
'k Zag de :lard gelukkig zijn, u machtig, Ne4rland vrij!"
Van de dichterlijke_waarde der onderfcheidene ftukken behoeven wijniets ce zeggen. Zijzijn van BILDERD1JK. Atle zijn echter
niet even fchoon , enkele zelfs middelmatig. Als voortrefFelijk blinkt in dezen bundel uit de Toewijding der Nagelaten
Vichtwerken van. Yenkvrouwe DE LANNOY. Wij kenden dit !Ink
reeds nit die Nagelaten Dichtwerken, en lazen het bier (met
geringe verandering, doch wezenlijke verbetering in den vijf.
den en laatflen regel) met genoegen weder.
Wij twijfelen niet, of zulk eene menigte van Gelegenheidsgedichten, tneestal over dezelfde fioffe, zal de aandacht Tau
den Lezer vermoeijen, en wel eens verveling voortbrengen.
441111111w

's Konings Kotnst tot den Throon. Feestviering. Te Amfterdasn,
bij immerzeel en Comp. 1809. In gr. 8vo.
neze Feestviering , op den hoogften coon der geestverrukking
-1-" en des lofs geftemd, is van denzelfden Mr. w. nu.nzuntpt,
wiens Paderlandlche Oranjezucht wij zoo even hebben aangekondigd. Tetnpora mutant:a et nos mutamur in Van den
Dichter zeggen wij geen woord meer: lunar het auk zelve,
de Feestviering, bevat veel fchoons, veel uitgelezens.

Hulde aan de Maatfchappij Tot Nut van 't illgemeen bij derzelver V:jf- en- tsvintig jatig Bellaan. Door A. LOOSJES, PB.
Ye Haarlem, blj A. Loosjes , Pz. 1809. In gr. 8vo.
ann eer wij de gefteldheid en den toeftand van ons Vaderr
y land en onze Natie, in den tegenwoordigen tijd, befchouwen, dan hebben wij inderdaad weinig redenen om ons
te verblijden en op den naam van Nederlanden te verhoovaardigen. Onze eer en glorie zijn op eene deerniswaardige wijze
afgenomen en bezwalkt. Te vergeefs herinneren wij ons onze dappete, edele en , om onderfcheidene redenen waarlijk
eerbiedwaardige Voorouden. Wij bebben reeds federt lang op
bun.
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bunnen roem geteerd, verheffen hunne grootfche bedrijven, en
tneenen daarmede al vrij wat te hebben uitgevoerd, zonder te
blozen om onze eigene werkeloosheid en dagelijks toenemend
verval.
Maar hoe diep wij ook gezonken zijn, en hoe donker ook
de toekomst voor ons wezen moge, in eenige opzigten kunnen wij nog wedijveren met andere Natien, in eenige opzigten overtreffen wii haar zelfs mogen dit, zonder eigenIiefde of verwaandheid , openlijk zeggen. Wear zijn b. v.
zoo vele nuttige en edele Stichtingen, zoo vele voortreffelijke
en heitzame Ierigtingen, die, voor het grootfte gedeelte, derielver geboorte , opkomst en duurzaam aanwezen alleenlijk
verfchuldigd zijn Dan de werkdadige menfchenliefde der bijzondere Ingezetenen? Wear is eene Maatfchappij Tot Nut van
't illgemeen ? Zij is op onzen grond ontilaan, en , dank zij
der Goddelijke Voorzienigheid ! in het midden van Staatsrumoeren, burgerlijke verdeeldheden en Volksrampen , door
21Ie fchokken en omwencelingen been, gevestigd en in largebreidheid en bloei toegenomen. Zij is zoo geheel eenig in
bedoeling, itrekking en werkzaamheid. Zij is zoo eenvoudig
en nederig, en te gelijk zoo weldadig en edel. Zij praalc niet
met fchitterenden luister, maar heure werken getuigen voor
hear. Overal ontdekt men haren heilzamen invloed; overal
laat zij fporen enter van haar gezegend aanziju. De volwasfen Jongeling dankt haar zijne edele vorming; het opkomend
Geflacht is haar alles verfchuldigd ; het Vaderland juicht itt
hear beftaan ; de Menschheid zegent haar, en de nagedachtenis van haren eerwaardigen Stichter zal in heilig aandenken
blijven bij de late Nekomelingfchap.
Zoo eenige Inrigting de hulde der Vaderlandfche kunst vet..
dient, dan is het, voorzeker, deze Maatfchappij. Zoo eenig
Feest waardig is de verrukking van den Vaderlandfchen.Zanger op te wekken, dan is het, zonder twijfel, het Feest, dat
men ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig beiban dezer
Maatfchappij vierde eene plegtigheid, die door elken regtfchapen Nederlander als een oorfpronkelijk , edel ea roemrijk
Volksfeest wordt befchouwd, en tevens een Feest is ter eere
van cht Verlichcing , de Deugd, den Godsdienst en de Menfchenliefde.
Wij hebben dns deze hulde der kunst , door den Heere
Loosjss der Maatfchappij tot Nut van 't illgemeen toegebragt ,
met het groottle genoegen ontvangen, en twijfelen geenen
oogenblik, of zij zal sevens, volgens den wensch des Dichters , in gunfte ontvangen zijn door die bloeijende en vruchtbare Maatfchappij , welke in haar onderwijs nederige zachcaardigheid en algemeene nuttigheid met onuitbluschbare waakzaambeid paart , en wier werkzaamheid met zoo veel regt
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door de nijverheid der bijen , in Naar blazoen, wordt
gedrukt.
In de eerile plants treffem wij bier aan eenen JUBELZANG
s'argewifd aan de Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen ,
waarin de Dichter de opkomst, den toenemenden Noel en de
mute werkzaamheden dezer Maatfchappij met gevoel bezingt.
Er komen eenige Beer fchoone coupletten in voor. De een-'
youdige oorfprong en nederige geboorte der Maatfchappij wor.
den dus eigenaardig en fraai voorgefteld;
Niet in een Hoftlad, op den zetet
En guest van haren Vorst vermetel,
Niet in een trotfche Wereldtlad,
Van roem 'en rijkdom overvloeijend,
Den Landzaat aan zijn magtfpreuk boeijend,
Stond uwe wieg en bakermat.
Neen! een van Badlands kleintle Steden,
Edam, zette u, o Maatfchappij!
Den eenvoud van Nord- Badlands zeden
In 't uur van uw geboorte bij."
Terwijl zich mede de volgende coupletten gunftig onderfcheiden:
„ Gij liet den woesten helhond basfen,
Toen 'c purper, firoomende yan de asfen
En wielen uwer zegekar,
Door 't wijkend duister fpriette en firaalde ;
Toen uw gebleetnte uit wolken daalde,
Zijn geuren fpreidend wijd en ver:
De ganfche kim begon to blozen
Met good en gianfen overfpreid;
Men zamelde uwe morgenrozen,
Met blij gejuich en dankbaarheid.
Terwijl uw ochtend glansrijk ftraalde,
Was 't dat Verlichting zeegnend daalde,
Omfluwd door reinen hemelgloed;
Van Vrienden van verfland en zeden,
Op uwen wenk in 't Licht getreden,
Ontving zij d'eerften welkomstgroet.
Tot haren Tempel koos ze uw Stichting.
o Ja nw heilig hoog often.
Was 't ware brandpunt der verlichting,
Het doelwit uwer Broederfchaar."
Som-
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Somcijds is de klemtoon verkeerdelijk geplaatst , gelijk bier:
„ 't Vuur der erkentenis ontglimm"."
En de volgende regels komen ons voor, het geheele Gedicht eenigzins te ontfieren:
Een Zoon, den braven Vader waardig,
Tot weldoen als de Grijsaard vaardig,
Verilaat 's Mans ontwerp — grijpt bet aan
Zijn viug vernuft belchouwt het Vader,
En fchenkt het ontwerp van den Vader
Een grootsch en luisterrijk beflaan."

40,

Voor den deaden regel zouden wij liever lezen:
„ Ziet 's Mans ontwerp en grijpt het aan
En in plaats van den vilfden:

„ En fchenkt het dcnkbeeld van den Vade
Het tweede fink , getiteld: Het vijf- en - twintig jarig Fees:
der Maatfehappij , is een Zinnefpel, in twee Bedrijven, waarin de Maatfchappij zelve, de Godsdienst,de Deugd, de Waarheid, de Dichtkunst , het Onverfland, het Vooroordeel, de
Huichelarij , de Dweeperij en het Ongeloof fprekend worden
ingevoerd. Wij hebben het met genoegen gelezen. Doch voor
Gene Tooneel-vertooning komt bet ons min gefchikt voor:
dear er alleen in gefproken, gedeclameerd en gezongen, doch
niet gehandeld worth. De tegenftribbelingen van het Onveriland, het Vooroordeel enz. bepalen zich flechts tot eenig
derling overleg en voornemens. De Huichclarij en het Ongeloof leggen, op het bloote bevel van de Waarheid, dadelijk
de maskers af. Beide verdwijnen voor de blikken en eerie
ernilige aanfpraak van de laatfte, en komen niet weder te
voorfchijn.
Het laatile auk is een Kluchtfpel, de twee Schoohneestess ge.
naamd, warrin een domtne, 'W y e, driftige, ouderwetfche en
ltrenge Schoolvoogd met bijzonder flerke kleuren wordt gechetst. Aan velen zal dit auk eene vermakelijke lednur vetfchaffen. Wij voor ons hebben niet veel op met dergelijkle
Kluchten, en zijn van oordeel , dat de vertooning van eene
School, waarin een gemeene Schoolmeester mast en tiert ett
piakken uitdeelt , den kiefchen fmaak van den berchaafden
sanfehouwer noodzakelijk moet beleedigen. Sommigen onzer
hedendaagfche nieuwerwetfche Schoolonderwijzers zouden het
imisfchien wel met het uiterfle vermaak ten Tooneele zien voe-
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ren en zich er vrij wit op layn voorflaan, dat zij zoo vet
boven Meester SIJMEN verheven zijn; doch de vijanden van
de nieuwe leetwijze en hpt verbeterd fchoolonderwijs (zoo er
dan nog zoodanigen gevonden worden) zouden er niet door
verlicht en overtuigd worden: daar zij zonder twijfel (en met
regt) zouden aanmerken, dat deze Meester sijsmst zeer overdreven gefchetst , en , ook in hunne oogen , een alleropgefchiktst Onderwijzer is. Waarlijk! wanneer men eens eenen
halfverlichten , dwazen en verwaanden nieuwerwetfcben Schoolleeraar, op eene even overdrevene wijze, wilde affchilderen , zoude men hem en zijn onderwijs al tamelijk belagchelijk kunnen maken.
Wij moeten, tot lof van den Heere LOOSJES, ten flotte nog
nanmerken, dat dit Kluchtfpel, ten aatrzien van maat en rijni,
bijzonder vloeijend en ongedwongen is en zich zeer gemakkelijk feat lezen. Het fchijnt, inderdaad , con amore bewerkt
te zijn.

Oud Hollands Priendfchap, dankbaar aan Nth:lands kroost,
tot Leydens troost; befloten met Utrechts Eemvichets: in Nederduitiche dichtmaat, met uitgebreide Historifche cud Rol.
landfche ifanteekeningen, Afbeeldingen van vriendfchappelijke
Drinkbekers , en zinnebeeldige Titelplaat ; mitsgaders een
beeldtenis Medallion des Ifonings van Holland. Aan den Raad
en het Yolk van Leyden, door JOANNES LE FRANCQ VAN BERK.
VEY , Med. Dolt. en Pralaor in de Natuurlijke Historic aan
de Koninklijke Univerfiteit te Leyden, enz. Cedrukt your re•
belting en ten voordeele van den Autheur , en voor contant
geld te bekomen bij F. de Munnik, Boekverkooper to Ley..
den. 1809. in gr. 8vo.
zanglievend Christelijk Gezelfchap in 's Gravenhage
E enflorid
de verjaring barer flicking te vieren; een vers op

de vriendfchap, voor deze p/egtigheid door een Vriend van
den Heer VAN BERKHEY vervaardigd, en hem ter beoordeeling
aangeboden, wekte bij den Grijsaard bet eerst den lust op, om
zelf eefi ultgebreider dichtauk op te flellen , toepasfelijk op
den aard des Genootfchaps. Tijdsomftandigheden uitllel veroorzaakt hebbende, veranderde de Heer VAN BERKHEY gelled
Zijn eerfle plan , en , door zekere drift geprikkeld , ondernam hij ,
hetzelve, zoo veel mogelijk, naar zijnen Vaderlandfchen fmaak,
ook op bet Vredejaar van Tilfit (welke Vrede in Julij 1807
juist tusfchen beiden gekomen was) toe te pasfen , en het,
ult echte Vaderlandsliefde , met oud Hollandfche dankbare
vriendenpligten en andere zinfpelingen re vereeren. Dan de
kernieuwde Oorlog verijdelde ook dit ontwerp. De Heer
VAN
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VAN BEREUIEY zag dus van de toepasfing op den Vrede van
Tilfit af, en bearbeidde zijn fink met meer aandacht op oud
.Hollands vriendfchap, aan de Burgerije der Stad Leyden be.
kend. Ilierbij werd nu zijn gevoel van dankbaarheid yule.
vencligd voor zichzelven , voor zijn Leyden , voor de
weldaden des Konings en de vriendfchap van 's Gravenhage; en nu zou hij zijne dankbaarheid op zijne fchrijfcafelen teelrenen. Maar (ander alles , wat bij gelegenheid van
Leydens ramp was uitgekomen, vond hij niets , waarin opzetteiijk aan de dankbaarheid aan God en Hollandsvriendfchap
gedacht was. Deze overweging bepaalde hem, om zijne oud
Hollandfche vriendfchap nog weer Op to Inisteren, en wekte zij.
nen onderzoeklievenden nard op, om alles,wat het ware flee
vriendfchap in het gemeen, en oud Hollands vriendfehap in
bet bijzonder bettor', op to fporen , en tot eene eenheid to
brengen, die toepasfelijk op Leydens dankbaarheid aan God,
Hollands Koning, de Hooge Magten en het Volk van Nederland konde zfie. Dus kreeg zijn ontwerp eene geheel andere
gedaante, nicer uitgebreidheids, en zoo vele aanvoegfels, det
het noodig werd, de ingevlcchtene zinfpelingen, oude bena.
mingen enz. nailer re verkleren; en hieruit werden de achter
aan bet dichtfink bitevoende Aanteekeningen en Notulen geboren, in welke vrij wat geestige, kluehtige en vrolijke ge.
woomen , fProoki2s, drinldiederen enz. voorkomen, waaria
hij ook een tpuor meent gevolgd to hebben, dat bij zelfs in
alle zijne Werken van:lent!, heeft voorgetreden.
Zoodanig is hoordzakelijk de oorfprong en de loop der be.
werking van dit Bock geweest, getijk de Schrijver in het Berigt voor den Lezer zulks opgeeft. Wanneer men dus de verfchillende oogpunten in eanmerking neemt, die hij zich, het
een na het ander , gekozen heeft ; de zoo verre uit elkander loopende bedoetingen welke hij telkens bereiken,
en dan nog met elkander paren wilde; de veelvuldige uitweidingen, waartoe zull, eene fchrijrceize natuurlijk aanleiding
geven , en zijne zucht tot Vaderlendfehe bijzonderheden hem
gedurig vervoeren moest; dan zal het zekerlijk niemand bevreemden, dat de eenheid, welke de Schrijver in zijn Werk
heeft getracht to brengen, niet dan p eer gedwongen is.
Het moge dun, als een geheel befehcluwd, minder bevellen ; elk echter, wien de eigen trant van onzen grijzen Vaclerlander,, door zijne febriften feJert lenge met roem bekend, niet geheel mishangt, zal , des twifelen wij niet, in
bijzondere gedeelten gaarne hulde doen aan de welmeenendheid der gevoelens, die voor bet hart des Schrijvers zoo vereerend zijn, en zich rijkelijk vergasten op eene menigte van bi)•
zonderheden, anders weinig beltend, en die ten minim voor
leder' regtgeaarden Hollander veelal eene zeer aangename aijdo

bebben, door de herinnering aan de guile eenvoudigheid der
voorvaderliike zedo.
Wij
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Wij althans willen liefst, zonder verder eenige aanmerking op
bet een of ander, dat mogelijk aan bedenking onderhevig is,
te maken, den Heere VAN BERKHEY, wien onbetwistbaar de
lof behoort van een volkomen oorfpronkelijk Vaderlandsch
Schrijver te zijn, (zelfs zonder zich ooit, zoo veel wij weten,
met het vertalen van eenig buitenlandsch gefchrift te hebben
ingelaten ,) ook voor deze lettervrucht van zijnen reeds zoo
hoog gekiommen ouderdom onzen dank betuigen, en dezelve
gaarne aanmerken als een belangrijk bijvoegfel tot de fchets
van het Nederlandsch Karakter, door hem reeds v66r meer
dan dertig jaren, in zijne Natuurlijke Historie van Holland,
met zoo veel uitvoerigheid geleverd.

Gefchiedenis van den Fluzaar Zwartniantel, door C. stitz•
MANN. Uit het Hoogduitsch. Te ilmfierdant, bij J. van der
Hey. 1809. In Svo. 320 Bl.
ieder gefchrift van dezen waardigen Duitfcher,
Gen*
durven wij ook dit verhaal aan lezers uit iederen fond ten

zoo

flerkfle aanprijzen; en met een wezenlijk genoegen zien wij,
dat de gefchiedenis nog niet geEincbgd is, maar voor het minst
een tweede Deeltje volgen moet. De Huzaar Zwartmantel
komt aan het eind nu eerst te buds bij zijne Familie , waarvan
de hoofdperfoon , zijn fchoonvader, een waardig fchoolmeester,, nu overlijdt; een man, bij de zijnen en bij alien met het
hoogfte regt bemind en geacht; die aitijd, ook in de moeijelijkfte gevallen, gedurende geheel zijn leven: West God doet,
dat is wel gedaan , met bondige redenen en met alle zijne daden predikte. Geheel het boekje is vol verfiandig, leerzaarn
en godsdienilig onderrigt, in een woord SALZMANN waardig,
en in zoodanig eenen aangenamen, onderhoudenden won gefchreven , dat het in dit opzigt ook met den beaten Roman

kan monfteren.

De kunst on rijk te worden. Ben Leesboek voor de dr. rde Klasft,
inzonderheid voor de Landfchokn. Uit het Hoogduitsch ver.
taald. Te Groningen, by W. Wouters.1809. In 8vo. 89 Bt.
en uitmuntend boekje, dat bij de werkjes van den waardi-ui gen SALZMANN , en alzoo eene zeer vereerende plants verdient. De lezer voelt nu, welk eene uirmuntende, eerlijke,
voordeelige kunst bier wordt geleerd. Wij wenfchen , dat y e-
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len den ouden waardigen Jakob, die bier veel van zijne gefchiedenis verhaalt, deze kunst of zuilen zien, en daar fla ges
luk toe ! Wij durven dit klein gefchrift niet alleen voor de
Scholen, maar ook aan de Huisgezinnen van min en meervermogenden , ter lezing herlezing en beoefening, zeer wel
aanprijzen.
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De troostrolle Leer van de Coddelijke Voorzieniglield; een
Godsdienilig Huisboek. Ifle difdeeling. Voorlezingen
over deze Leer, in hear verband befchoun,d; door GOTT.,
LIE B ERDMAN GIER IG Hoogkeraar op het Lyceum t.
Fulda. Uit het Hoogdnitsch. Te Zwolle , bij J. de
Vri. 1809. In gr. 8vo. Benalve het Voorberigt
348 bl.
oe veel er ook in Wijsgeerige en Godgeleerde Boeken over het allergewigtigst Lerfluk der VOOR"
ZIENIGHEID gefchreven zij , en wel te meer doordien
de befpiegelingen der onderfcheiden Christelijke Genootfchappen over deze door alien erkende waarheid
zeer verre uiteentoopen , wij nogtans verblijden ons
hartelijk , wanneer een Bock ons ter beoordeeling wordt
aangeboden, waarin deze grondzuil van het Godsdienflig
geloof op ninny door kracht van duidelijke redenen
bevestigd wordt, en, met wegIating van ijdele twisten of avorfchingen, te hoog misfchien voor kortzigtige ftervelingen , te ingewikkeld althans voor mingeoefende verflanden , geheel de Verhandeling tot [bating en een Godsdientlig gebruik is ingerigt. In zulk
een nuttig \Verk zien wij gaarne het fpaarzaam bezigen van deze en gene, naar ons begrip, tniti juiste uitdrukkingen over het hoofd; en, daar het onmogelijk is,
dat eene floffe , waarorntrent de vroomheid der Vaderen van , den heginne der wereld en in alle landen nadacht , door nieziwe bewijzen zou worden geftaafd en
ontwikkeld , voldoet het ons, wanneer voordragt en
inkleeding eene welverfneden penile en allezins ervaren
hand aanduiden.
Deze eerfte Afdeeling this, het opflei van den Fulda.
fchen Floogleeraar GIERIG , die op zichzelve reeds een
bekwaam en zamenhangend geheel uitmaakt, heeft , uit
hoofde van het gezegde, regt op ooze aanpitzing, ea
doe;
VV
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doet ons ver!angen naar de tweede, die eenige Leerrede.
nen zal behelzen van den beroemden REINHARD over spir
zondere deelen van de leer der Goddelijke Voorzienigheid.
Ja wij bedriegen ons te eenemaal omtrent onze Landgenooten in het algemeen , en Lezers in het bijzonder,
zoo dezen niet met goedkeuring dit Werk ontvangen
zullen, dat, vooral wegens de verftrooijing en dwarlgeest der tijden, eene wezenlijke behoette geworden is ,
bij de verbasterende Volkszeden. Hoe het zij, ons haastende met de aankondiging , zullen wij de opgave der
boveufchriften van de XVIIE Voorlezingen , waarin hetzelve gefplitst is, door enkele bijgcvoegde wenken of
aanwijzingen beter doen uitkomen , buiten ftaat, om,
bij de kortheid van ons beftek, een eigenlijk geaegcl
nittrekfel aes geheeis hier in te lasfchen.
De Hoogleeraar, in Voorl. I. aAnvangende met de Be.
fchriiving van de Leer der Voorzienigheid , en van hare
waardi j , teekent dadelijk dezelve, als den grondilag der
Godsvereeriug , die gerustheid en troostvol vertrouwen
inboezemt, en vruchtbaar is in menigerlei deugden. Zoodnidelijk valt haar bewijs , dat de erkentenis van het Op.
perwezen , als den Schepper, proeve influit van desaelfs Vaderlijke zargen; en zoo tastbaar is die gevolgtrekking , „ dat alle volken , welke (td) Goden geloo2 , y en, ook eerie regering der wereki door dezelven aan„ nernen , en hunnen Godsdienst daarop grandam”
Maar,, even als 'voor hergene wij grout noemen ,
Voorl. II, zorgt God ook voor het bijzondere en kleine.
Meer dan eenig Koning , dour wijze wetten en verordeningen , het belang van de armIten zijner onderdanen
jbehartigt , en hen regen vehdrukking beveiligt , waakt
bet Alziend Oog over voorwerpen , die ons het nietigst
fchijnen. Dit ftaaft de -Natuurnefchoueving , die, even
weinig als in del i loop van kometen en .wereldftelfels
oak op aarde en onder het beer van infekten geenerlei
verwarring oplevert, of mangel wont aan Goddelijk toezig t. — Ventral heerscht
Voorl. Ill , Orde onder de menfchen , hoe weinig zich
deze in den eerften opilag laat vermoeden , zoo men de
onlzunde, driften (HO van belang en neigingen nadenkt onder ons geflachte, over geheel den aardbodemi
verfpreid , en onderling op verwoesting te veel helaas!
nit zijnde. Maar' de Gefchiedenis , met oordeel inge2ien , getuigt die waarheid. Ondanks alien hinder,
houdt het gezellig en maatfchappelijk leven Rand, blijyen
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ven kunften , wetenfchappen , aloude en weldadige initellingen van Wetgevers en beroemde Mannen in waar.
de bij eene late nakomelingfehap, vereenigt de handel
de meest afgelegene Volkeren , en rigt de Voorzienigheid
zelfs de gistingen van den Oorlog en den gruwel der
Dwingelandij tot wijze einden. In de Natuur, gelijk
in de Gefchiedverhalen , wisfelen zich de Voorwerpen
nf; en deze geritigen, dat nit de overftroomingen der
barharen , die het Rijk van Rome verwoesteden, en uit
den nacht der middeleeuwen, de fchoonheid, Wei en
het licht zija opgedaagd voor het tegenwoordig befchaafd Europa.
Voorl. 1V. Van deze getuigenis der Gefchiedenis
voor de Leer der Voorzienigheid biedt zich al verders
yen en ander voornamer ilaal gertedelijk den opmerkza'nen Lezer aan. Uit andere , ook. Vaderlandfche voorbeelden, waarop zich GIERIG ten vervolge beroept , diene ons ten bewifze de nederlaag van der Hunnen Knifing
Attila, in het jaar der Christen - Tijdrekening 451 (*)
door den Romeinfchen Veldheer; Minis in de ratalonifehe velden vertlagen; want deze hoe hioedige overwinning mag men houden voor het middel , waardoor onze Godsdienst , de wetenfchappen en zeden beveiligd
Werden om niet de prooi te worden van de ruwheid
eener Tarraarfche °auricle , die alles dreigde omverre
te werpen.
Voorl. V—VII. Doch bij uitnemendheid moeten te
dezen de Heilige Sehriften van het Oude en Nieuwe Perbond geraadpleegd worden , en met genoegen zoo wet
als fticbting hebben wij dit gedeelte van 's Mans arbeid
gelezen, waarin hij, met een' verftandigen en wijsgeerigen blik. de aloudfte wereldgefchiedenis, voorts de
leer van Mazes, eerie en andere fchonne plaatfen uit het
Boek van sob , de Pfalmen en Profeten, eindelijk de
Jong(*) Wii melden hier het jaargetal, dat door eene drukfeil
op hi. 57 van het Werk gemist wordt; ook is men oneens
over de plaats , op weike het bedoeld gevecht voorviel;
terwiji er is., die, gelijk onze Sehrijver , het flagveld in de
vlakten wit Chalons Campagne plaatfen , dat anderen in die
van Sologne bij Orleans: gezorin, bebben. Zie Komi Pie.
Art. Attila.
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jongfle en voortreffelijker Openbaring van cfmtsIts en ziir
ne Gezanten befpiegelt, en van daar de algemeen erkendt
waarheid afleidt van het Goddelijk Albettuur en der aanbiadelijke Voorzienigheid , die het menschdom inzonderbeid bewaakt , behoedt, en opleidt tot deszelits hoogere
volmaking in den that der. Onfterfelijkheid , door jEzun
aan het licht gebragt. — Met goedkeuring merken wij
in het voorbijgaan op, dat de Vertaler , bij de aanhalingen uit den Bilbel, zich met oordeel b-diend heeft
van de nieuwere overzettingen , door SCHULTENS,
MUNTINGHE en HAMELSVELD vervaardigd; en dat, 113
opgave der gevoelens uit de H. Schrift, ook eenige toepasfelijke p/aatfen uit Griekfche en Romeinfche Wijsgeeren zijn aangevoerd , waardoor de overeenkomst , der
ieere van het gezond verfiand met die der Openbaring
omtrent de geflaafde waarheid duidelijk in het oog
valt.
Voorl. VIII. Deze derhalve vastffaande, is het doer
der Vorzienigheid het onderwerp van cen volgend onderzoek ; en het denkbeeld van een' goeden Vader ett
Regent, waaronder wij God ons het best vertegenwoordigen , wijst dadelijk aan , dat deze de gehrkzaligheid
fchepfelen moet behartigen. De menfchen in het
bijzonder , voor wien de aarde bewijs draagt van menigerlei goedertierenheid des Hemels, Wier opgerigte hon.
ding, zinnelijke vermogens en redeliikheid van hunnen
verheven vauleg getnigt , biijken du& bettemd te zijtz
voor geluk en e( uwighei./.
Voorf. IX, X. Even weI het Natuurlijk beide en Ze.
deli_ik Kumla is voorhanden ; en, met overwijzing op.
de fchritten van T t ITINITZ ZOLLIKOFER VILLALIAIE,
en op het Diehl/Ink van HAW R ontzenuwt once
lioogl. kort maar krachtig de te genwerping , van dies
leant te ontleenen. „ Eene volmaakte wereld, of die
51 zonder kwaad is , laat zich volitrekt niet denken ;
,, was alzoo Been voorwerp, dat fcheppende Almagt
werkelijk daarftellen konde:" genoeg daarom, wznneer de bedoeting der Goddelijke Wijsheid , om tot
meesten voor het geluk der fchepfelen te zorgen, op
Sarde kennelijk doorttraalt , en het weinige kwaad, onder toelating der Voorzienigbeid aanwezig *dienstbaar
gemaakt is aan Haat ontwerp ter zedelijke opvoeding
van bet menschdom , met name voor eene betere toekonust,
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tornst , van welke ons de Leer en Op'landing van Jeus (*) borg ftaan.
Voorl. X.I. Zulk eene bedoeling nu bewijst ons de
enderhouding van het gefchapene, bijzonder van het geflacht der . tlervelingen , met keur van beelden en kracht van
waarheid gefchetst in Pfalm CIV, ten grondflag en voor.
namen leiddraad gelegd der redekaveling van onzenSc hrijver.
Voorl. XII. Verders toont zniks de voorraad en verfcheidenheid van levensiniddelen , tot welker genot het
dierlijk Iigchaam ten klaarite is toegerust , en de weer
dan Vaderlijke zorge, die de Heer der Nature draagt
voor de gezondbeid en heveiliging van al wat leeft, met
name der menfchen; waaruit een gedurige fpoorflag tot
tiankbaarheid en erkentenis van Gods liefde is of to
leiden.
Voorl. XIII. Maar ook ongemeene Reddingen in ge.
syrren zijn wij niet aan bloot geluk en toeval , maar aan
de bewaring van booger hand verichuldigd ; even zeer blijkbaar in de onderhouding der zinnen , der verflandelijke
vermogens, en der takken van beflaan, rijkelijk ten nut.
re der rnenfchen in alle gewesten der aarde, als zoo ye.
le kracbten of tniddelen ten leven , verfpreid; en in de
voortduring , eindelijk, der tallooze foorten van gewaslen en dieren , het werk van eene Vaderlijke goedheid en
201"

Voorl. XIV. Lets meer evenwel werd vereischt ten
aanzien der menfchen , hunne Regering namelijk en Opvoerillig , als zedelijke wezens , gelijk dit bun aanleg
toont.
(*) Slechts eenmaal , en als ware zuiks van weinig beteekenis, gewaagt onze Sehrijver van jezus Opflatuling; deze/-

ye, benevens zijne leer, den berg noemende voor onze toekomitige verrijzenis uit het graf. (zie bl. 02) Wij willen den
Man hierom van geene Neologie verdaeht houden ,maar moeren
toch zeggen, det hij, onzes inziens, niet genoeg dit krachrig bewijs aandringt , waarop zich de hoop der Christenen,
in ondericheiding van die der Wijsgeeren , moet gronden.
Minder is het melt de Leer y en jezus, dan wel zijne Op/landing, di.- ons van Godswege nopens de Onflerfelijkheid en
her ooi.deei ten jongticn dage •erzekering aaubrengt. Hand.
XVII: 3 I beroopt Paulus zich daarop voor de Vierfehaar van den Atheenfchen Areopagus ; en wat zoude er,
volgens Hem, ziin van ons Geloof , ware Christus niet opgeweht? I Cos. XV: 14.
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toont. Neigingen imrners en hartstogten boezemen be.
langftelling in, drijven tot werkzaamheid aan; zedelijk
gevoel en geweten zijn het tigtfnuor en de wets der daden; ja de fchepping nit dthien bloede , de verfcheiden.
heid van temperamenten en zielsverrnogens, waaruit
eene zamenitemming des geheels ontltaat tot beharti.
ging der algemeene wavaart, leggen den band der lief.
de, getuigen hunne beffemming tot een gezellig leven.
Voorl. XV. Door echtelijke vereeniging en familiebetrekkingen onderfleunt ook de Voorzienigheid de opliving en zamenvloed der Maatfchappijen , en voedt
zij dezelve allengs tot hoogere volmaaktheid op, door
langzamen voortgang in kunften en wetenfchappen; bijzonder doer ontwikkeling der Volksdenkbeelden om•
trent den Godsdienst , die, afgeleid uit het Boek der Nati= , of het werk van Hemelfche Openbaring, of wel
door tusfchenkomst van groote Hervormers meer en
sneer verbreid geworcien , Been twiifelachtig bewijs oplevert van bet Albeltuur des Bemels , blijkbaar in deze verbating der wereld.
Voorl. XVI, XVII. Kennelijk words mede die hulfr
der. Foorzienigheid in de Staatsregelingen , in Kungen ,
Wetenrchappen en Zedeltykbeid zoo dra men de waarheid
vasthoudt dat fchijnbaar kleene omftandigheden , en
wat zich aan ons als toevallig voordoet , niet zonder beleid en tusfchenkomst der Almagt, de verbazendfte en
bij de uitkomst heilrijke gevolgen erlangd hebben. Met
vennaak zouden wij den Hoogleeraar in deze zijne redekaveling waarin hij Gewijde en OngewijdeGefchiedenisfen ten bewijze aanvoert , of zich op gepaste voorbeelden en menschkundige waarnemingen beroept , van
naderbij en op het fpoor volgen; dan ons verflag, hoe
kort en onvolledig , is reeds to verre uitgedijd.
Voorl. XVIII. Wij mogen daarom ook niet meer
zeggen , dan dat hij steeds, en voornamelijk bij de ontwikkeling van den Goddelijken bijitand omtrent enkete
inenfehen in het bijzonder,, en in het Befluit van dit zijn Bockdeel, het heilzame en troostrijke van de Leer der Voorzienigheid, op eene verftandige wijze, ja als een ervaren Wijsgeer , uitnemend Historiekenner en hartelijk
Christen, geftaafd heeft , en in vollen dag gefteld.
Wij mogen echter niet ontveinzen , dat ons het weglaten
van alle oorfpronkelijke plaatfen der Ouderi , waarvan
de overzetting in den tekst is ingelascht, hinderde; maar
bo-
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bovenal eene bijkans geheele verwaarloozing in het aanwilzen van het gezag, waarop de Schrijver zijne meer
of min bekende waarheden aanneemt , onder welke er
gevonden worden , die blijkbaar van elders ontleend werden , als buiten het bereik liggende van zijne waarneming.
Laat het eerie onvoegzaarn heici zijn, dat de Vaderlandfche Lezer,, vooral in ten fluisboek , zich dikwerf genoodzaakt zie, aanhalingen over te Ilaan uit Griekfche of Latijnfche Schrijvers ; het veelvuldig nut en genoegen , door
deskundigen uit zulke aanhalingen te trekken , pleit
voor derzelver mededeeling : terwiji de opdisfing van
anin bekende zaken of betwistbare ftellingen , zonder
zich de moeite van noodige aanwijzing der bronnen to
geven , eerie !trekking heeft om letterdieverij
li emend re begun (tiger , en der voortplanting van meni•
gerlei wanbegrip en dwaling krachtig de hand te treden.
Oin de kortheid van ons verflag , aangaande den
inhoud van dit Werk , eenigzins te vergoeden , willen
wij onze Lezers eerie kleine proeve mededeelen. Wij
niogen echter,, wegens ons bepaald beltek , het Plot van.
de Hide Voorlezing , door ons lredoeld , niet zonder
eenige hekorting overnemen. „ Gelijk de voortbrengfelen der aarde met hunne bijzondere eigenfchappen ontftaan zich nit hunnen teederen toettand trapswijze door
vele overgangen tot hunne volkomenheid verheffen , en
dan allengs in hun vorig niet te rug zinken , zoo is
het ook met de flaten. In de gefchiedenis zien wij, hoe
ieder ripe ieder yolk met zijn eigen karakter, als 't
ware nit de aarde voortkomt , zijn gebied vergroot, eerie
reeks van jaren bloeit en dan weder verdwijnt. Waar
zijn de Babyloniers, de Asfyriers enz. ? Zij zijn verdvenen. Elan dit lot g ilt] zelfs de bloeijendlte. woonplaarfen onderworpen geweest. Het Egyptifche Thebe, het koninklijk gebouwde Tyrus en andere . fieden ,
met fmaak en pracht verherd , liggen federt vele eeuwen
Daarentegen hebben zich uit
in hunne puinhoopen.
wouden en moerasfen magtige rijken en fteden met trotfche palcizen verheven. Geene vorm van regering is
onveranderlijk. Het monarchale Rome werd republikeinsch , het republikeinfche monarchaal, het wereldlijke geestelijk , en het geestelijke was onlangs (*) op
het
(*) Ja ! dit weten wij is met er daad gebeurd 2 federt de
Profesfor fared'.
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bet punt van terug te keeren onder wereldlijke Beheerfchers. Danrom het beige u niet, aardbewoner,, dat
de vierkante fpan van uw Vaderland den Eeuwigen niet
gelijkt ; vind veel meer daarin gerustfielling , dat dit
Ilroomen , deze ebbe en vloed , aan Hem, en niet aan
het blinde, geval onderworpen is. leder herfst verdwijnt
een groot gedeelte van het plantenrijk , maar in het
voorjaar verfchijnt het op nienw met zijne bekoorlijkheden en kostelijke gaven. Eveneens treden onder bet
opzigt van God nit de ontbondene ftaten nieuwe te
voorfchijn , en het menfchelijk verfland vordert in zijne
befchaving gedurig meer. De grootfte en algemeenfte
omwenteling , welke de volken in ons werelddeel ondervonden hebben , begon tegen het einde der 4de eeuw,
bij den ondergang van het verouderd rijk van Rome,
door nitheemfche en onbefchaafde volken verwerest.
In vele landen ontitond nu een zeldzaam mengfel, daar
de oude en nieuwe, aan fpraak , leefwilze , zeden , wetten en Godsdienst geheel onderfcheidene inwoners door
en onder elkanderen woonden. Maar , gelijk- eertijds
op Gods bevel nit den duisteren chaos, de aarde met
Karen rijkdom te voorfcbijn trad , zoo werden ook nit
deze verwarring de tegenwoordige rijken gevormd. —
Wat was ons Vaderland ten tijde der Romeinen?'Enwat
is het nu? Toen was het overal bedekt met moerasfen
en dikke wouden , welke de firalen der zon verhinderden
de aarde te verwarmen , en de winden niet toelieten ofn
de lucht te zuiveren. Tusfchen deze wouden en moerasfen , in een nevelig, vochtig koud klimaat woonden
onze Voorvaders in ellendige hutten, zwervende, bouwden een weinig haver en garst , kenden geene andere dan
wilde boom yruchten , bekleedden zich met vellen van
dieren , voerden , gelijk de roofdieren , gedurige oorlo.
wisten van geene andere bezigheid voor vrije
(Yenen
9
mannen. \Vie kan voor het tegenwoordige bet land met
zijne fchoonheid en vruchtbaarheid , met de befchaving
en werkzaamheid van zijne bewoners berchouwen , zonder zich te verblijden over die aangename verandering,
welke hetzelve ondergaan heeft? Die heeft het in eene
reeks van eeuwen , onder gedurige oorlogen, vele fcheuringen en nieuwe vereenigingen van zijne. deelen ondergaan. Hoe zon dit mogelijk geweest zijn , wanneer de
Eeuwige het roer niet gehouden , en zelfs de afdwalingen
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/ten der Vorflen zoo wel, als hunner volken, ten goede
beflemd had? "
Wij leggen hiermede de pen neder, verlangende naar
de uit gave van het beloofde tweede Deel , en in vol ver.
trouwen , dat dit Bock zoo uitnemend berekend voor
huisfelijke ftichting ook buiten ooze aanbeveling, zich
genoegzaatn den wag zal batten tot de harten onzer
gocivruchtige Lancigenooten.

*7)

Specimen Hermeneutico-Theolo.
gicum. De appellatione TOT TIOT TOT ANCIPSLFIGT,
gua 1efus fe Mesfiarn protesfus est. Traj. ad Rhen.
apud 0. 1. a Paddenburg & I. a Schoonhoven. 8vo.
1. maj. pp. 221.

WESSEL/I SC HOLTENI

e hclientoo mu iete nd eg e Isece do oveafnli tdtlet an tereenc
School
1"
1 t ifccwh e"n nt ILo eoeur
leeraar HERINCA waarmede wij den voortreffelijken
Leermeester gelukwenfchen , betreffende een onderwerp,
waarover nog wel cans opzettelijk mogt gehandeld worden. Men weet, dat de Zaligmaker zeer dikwijls in het
Nieuwe Verbond genoemd wordt de Zoon des ten then.
Of nu. de Griekfche fpreekwijs waarvan dit de letterlijke Nederduitfche vertaling is , waarlijk zoo moet overgezet worden , dan wei anders, en hoe dit dan naar de
meening van Jezus , die zichzelven veelmaals dien naarn
geeft, moet veribian worden daaromtrent zijn de gevoelens tot hiertoa verdeeld. Eene beknopte , doch
niettemin voliedig, e opgave van die alien, en daarbij gevoegde naauwkeurige toetfing derzelven aan de regels
der ware uitlegkunde , was een gefchikt onderwerp
voor een aankomenden Schriftverklaarder , om er zich
mede te oefenen, eene proeve van goede gefchiktheid
tot zoodanigen eid
etterarb
te leveren , het zij hij dan
alleen eene reeds bekende, door hem best gekeurde vetklaring met goede redenen wete te verdedigen, het zij
ook nog iets betels te berde te brengen.
Veelal (mat men in zulke foort van onderzoekingen
dus te wek,
'
dat men de optelling en overweging van
andere gevoelens late voorafgaan , en dan 't zijne met
de verdediging van 't zelve doe volken. Den Heere
SCHOLTEN bath de omgekeerde orde beter behaagd.
Hij
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Hij verdeelt zijne A ademifche Verhandeling in twee
Hoofddeelen , waa van 't eerfte , bl. 5-140, de vooritelling en verdediging van des Schrijvers gevoelen bevat, terwijl dan eerst in 't tweede, bl. 141--209, de
menigerlei gevoelens van andersdenkenden bebordeeld
worden. Wij kunnen dit ook op zichzelve niet afkeuren, hoewel 't in diervoege, als de Schrijver er mede is
te werk gegaan , aanleiding gegeven heft tot vele noo.
delooze herhalingen , die ons order 't lezen , de kundige Schrijver houde ons deze aanmerking ten goede, des
to meer tegengeitaan hebben , omdat buiten dat de ge.
beele wijze van behandeling in 't langwijlige moest loom
pen. 't Heefi hem namelijk goedgedacht , en dit verdient
in de daad geprezen te worden , alle plaatfen van 't
Nieuwe Verbond, waar deze benaming voorkomt , oplettend na te gaan , en derzelver waren zin te onderzoeken. Maar hierbij voegt hij dan telkens , vooral bij
dezulken , wier nitlegging eenige bedenkelijkheid heeft,
eene op zichzelve doorgaans niet ongepaste wederlegging van andere verklaringen, die dan naderhand nog
eens opzettelijk opgegeven en tegengefproken worden.
Deze wederlegging wordt in dier voege veelal des te
meer vervelend , omdat op de meeste plaatfen bijna 't
zelfde antwoord past , flechts gewijzigd naar 't klein
verfchil, dat bier en daar 't verband geeft , waarin zij
voorkomen.
't Zou met den aard van ons Tijdfchrift weinig ftroo•
ken, om den inhoud dezer Verhandeling nader te lee•
ten kennen, van de groote menigte van verfchillende
gevoelens, die in dezelve ten toets gebragt worden,
verflag te doen. Wij vergenoegen ons met de korte op.
gave van 't gevoelen, dat de Schrijver aanneemt , en in
de daad met zeer , waarfchijnlijke gronden verdedigt. Hi;
is 't in de hoofdzaak eens met BEZA , SEMLER , STORR,
HERDER , EICHHORN , en nit de onzen WETSTEIN
VAN HERWERDEN , G. KUYPERS , P. ABRESCH , VAN
HAMELSVELD, ROOIIAARDS en vele anderen, die bl. 69

-73opgetldwrn,(abijmeogwlr
had kunnen voegen) en daarin overeenftemmen , dat deze
benaming op 't Mesflasfthop van den Zoon van Maria ziet,
en als zoodanig ontleend is nit Dan. VII: 13, of althans ,
met toefpeling op die godfpraak , gebruikt wordt. Men
had echter, zijns oordeels , daarbij nader behooren te
bepalen, dat hij dus genoemd wordt, als zijnde die
wensch ,
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menseh (die menfchenzoon) bij uitnemendheid , die ,

de gedaante van een mensch , aan Daniel, in 't merkwaardig gezigt t. a. p. vertoond , en door hem, als zoodanig, aan zijne landgenooten voorgeneld was. En dan
meent hij, dat de Zaligmaker,, deels uit zedigheid, deels
ook uit voorzigtigheid , en met zekere foort van terugbonding zich liever van deze niet zoo algemeen verftane en min of meer dubbelzinnige benaming , dan wel
van die van Mesfias zal bediend hebben. Door deze aanlurking zal dan oolt , zoo als 't hem toefchijnt , de door
fommigen gemaakte tegenwerping vervallen, dat 't met
het blijkbaar oogmerk van Jezus zon ftrijdig geweest
zijn , zich reeds zoo vroeg , als wij deze benaming door
hem gebruikt vinden voor den Mesfias uit te geven.
Hieruit verklaart hij ook de reden , waatom Jezus zich
nimmer, na zijne opftanciing en verheerlijking, ook niet
te voren , in vertrouwelijke gebeden tot God zijnen Vader, in gehoudene gefprekken met zijne moeder Maria,
of , wanneer hij ook tot anderen fprak van 't goddelijk
gezag , waarmede hij bekleed was, en van zijne naauwe
betrekking op God zijnen Vader , van deze benaming
bediend heeft, en dat ook anderen, van hem fprekende,
zich nimmer van dezelve bediend hebben , Stephanus
alleen uitgezonderd, die hij oordeelt dat zich zeer gepast , door eene bijzondere aandrijving van den Heiligen
Geest, van dezelve bediend heeft, met toefpeling op de
eigene woorden van Jezus, die zijne regters hem, voor
't gerigt itaande , hadden hooren uiten : Van nu aan
zult gij zien den Zoon des menfchen , zittende ter regter.
hand Gods en komende op de wolken des kernels. Stephanus zal dan onder die weinigen geweest zijn, die deze
veel beteekenende benaming verftaan hebben. En your
dezen was dezelve, zijns inziens, wijsfelijk gekozeit ,
om de verkeerde en algemeen heerfeliende begrippen der
menigte omtrent den Mesfias tegen te gaan. Andere be•
namingen van Mesfias, Koning Israls en dergelijke gaven al te ligt voedfel aan de ijdele verwachtingen van
een aardsch Koning. Maar door deze benaming werd
men veeleer opgeleid , om aan een hemelsch Koning te
denken. Deze opleiding is ons niet regt helder,, en wij
kunnen niet zien, dat daarvoor in 't gezegde der Joden ,
Joh. XII: 34, genoegzame grand is.
De geheele vooronderaelling van den Schrijver komt
ons tot hiertoe nog niet zoo zeker, en de wederlegging
van
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van 't gevoelen van hun , die in deze benaming geene
aanduiding van 's Heilands Mesfiasfchap kunnen
den , niet zoo onbetwistbaar voor , dat wij de zaalc
voor afgedaan kunnen houden. Roemwaardig is desniettemin deze fchoone proeve van de geleerdheid , fchranderheid en allezins gunftigen aanleg van den Heet
SCHOLTEN, waarvan wij ons veel goeds beloven.

Leerrede , ruitge fproken in de Gerneente der Hollandfche Portageefche Israelieten te ilmflerdam , door den Hooggeleerden
Opperrabbijn der voorzegde Gemeente , den Weleerwaare-kn
Ifeer DANIEL COHEN D 'AZEVEDO , ten tijde van het Middaggebed , op Sabbat den as Menachem 5569, ofden 5 van
Oogstmaand 1809. Uit het Portugeesch vertaald. Te ilmflerdam bij Belinfante en Comp. 1809. In gr.8vo. 24 B1.

Eene

proeve van hedendaagfche Rabbijnfche welfprekend.
heid , geleerdheid en wijsheid. De hooggeleerde Opperrabbijn maakt ons met de aanleiding en het doe! tot
deze zijne Leerrede bekend in den volgenden fierlijken en
krachtvollen aanhef: Gij zult reeds onderrigt zijn, ge.•
etchte toehoorders ! gij zult reeds onderrigt zijn door het geen
ik u den vorigen fabbat gezegd heb , dot onze weldadige
.Koning .bevolen en belloten had, dat er binnen Hoogstdeszelfi
koningrrjk zou worden opgerigt een korps troepen , uit
Israelieten beflaande , geheel onafhankelijk en op zich zelf
JIaande, enz. Gij zift almede onderrigt, dat de Opperrab■
bijnen van onzen heiligen godsdienst door brieven ,welke zi j ,
van zijne excellentie den minister van den eerendienst en vast'
hinnenlandfche zaken , hebben ontvangen, zijn gelast ,. over
dit koninklijk befluit eene leerrede nit te fpreken , ten einde ... het volk aan te moedigen , dit verheven doel van onzest monarch te volbrengen. illvorens ik 12U mijn pligt ga
volvoeren , zal het volgende tot inleiding dienen , ten erode daarop de redevoering toepasfelijk te maken.
Dit volgende of de inleiding be,vat , na de opgave van
den tekst , Rigt. III: 2. eene breedvoerige kennisgeving,
(if bladzijde ,) hoe de toenmalige oorlogen namelijk tijdens dat de joodfche alkenheerfching in vollen luister be.
fiond gevoerd werden. — Om nu het ontwerp voor zijne
leerrede te vormen, onderzoekt de geleerde man EERST,
onder welke foort de Israelieten de tegenwoordige oorlogen
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;en moeten rangichikken ? hij toont aan: onder de
dat is , onder de zoodanige , tot welke de Koning
bij de Israelieten de toe ltemming ofgoedkeuring van den
Senaat noodig had; refNip hij aatroont , dat ‘die Senaat,
befiond zij nog, zekerlijk toeftemming en goedkeuring
in het tegenwoordig geval zou geven; hetwelk hij bondig
betoogt : omdat de Koning van Holland den Israelieten
dezeltde regten, aan deszelfs onderdanen , toetent, en uitgeitekte eerbewijzingen en voordeelen verieend beet , blijkens onder andere het ve gieren van een'
der waardigfte medeleden van die Gerneente , den vriend
des Opperrabbijns, den Heer CAPADOSE vermaard
Arts, wren DEN liming ifs deszelfs goedheid , nit eigeu
beweging, de verdientten van dit lid erkennende, on.
middellij& in deszelfs kapittel tot Ridder Lifer Orde benoemd heeft ;
vooral , omdat de Koning voile vrij.
held van Godsdienst aan de Israelieten verleent , enz.
Maar daar in daze foort van oorlogen niet alleen fominigen van den krqgsclienst werden uitgezonderd, vole
Sens DEUTER. XX: 6, 6, 7. maar auk „ alvorens den
Is flag te beginnen , zich de •rijgsminister, zijnde een
priester,, op eene hoo.gte begaf,, coder andere afkonzich aldus
uitlarende vie' is de man die
'7 digiogen
he .,..rees‘l is, en een week hart &ell? hij here naar vpa
19 hUiS " enz. zoo is ha tweec l e 0.. -deelce der Leerrede
niet minder naauwkeurig bewerkt en belangrijk , „ ftrek.
om de ijdele vrees te doen verdwijnen, welke.
15 lten;'e
'
„ zoo vele berchroomdheid rot het opvatten der wape.
, nen, in, en het uitgaan naar den kriig veroorzaakt."
Flier worth dan eerst geleeraard, dat hij, die bevreesd is
en een week hart heeft, iemand is, die voor de zonden,
wake hi; gepleegd heeft, vreesr; voorts betoogd , dat de
zonde d' en menseff de menfeheliike eigenfchappen beneemt, en vooral eenen zeer nadeeligen invloed op de
oogen wij nu del, Rabbijn verder wel begrijpen , in hetgeen hij zegt van her waarnemen der
plegtigheden van hunnen hedigen godsdienst en hunnen
goddelijken eerdiensr, dan loom zijne redenering hierop
t'at deze vrees volkomen moet vervallen , door den
wit van den Koning, dat deze Israelietifche krijgsfieden
als een afzonderiiik ligehaam Hilven , °pht hurt vrijbeid gelaten worde tot deze ttruisdienitige verrigtingen,
en daar her blijkt uit hoogstdeszelfs koninklUk en onveranifrlijk mord, dai gals giy in garnigoen liggen er niemanci
,za4

630

D. C. D'AZEVEDO

zal Warden gevonden , die hen overhale veelmin hen in
eenige gelegenheid , noeh op eenigen tijd verpligte „ het
rinfle te verrigten, hetwelk in het R.eringge hunnen godsdienst verfloort, uitgezonderd alleen in deli grootften nood,
en in de dringenfie gelegenheid. Zur gepast zijn voorts
de herinneringen , dat de overwinni4 alleen in Gods
magt is, en het aanvoeren van voorbeelden van goddelijke hulp aan weinigen , en van de gronden , waarop hij
hun hope geeft , dat zij tot diegenen behooren zullen,
van welke de H. Schrift zegt , dot viffh9nderd, en hon.
derd tienduizend zullen vervolgen. Krachtig is de opwekking: „ Op dan ! mijne tochoorders, op dan! want
93 op het woord oozes konings, weik onfchendbaar en
„ ouveranderlijk is, Dimmer gefaald heeft noch falenkan,
„ vertrouw ik , en moeren wij alien vertrouwen. Tracht
• dan de mogelijkheid tor dadelijkheid te brengen,-en
„ brengt ter uirvoer het etielmoedi g en eervol doelwit
„ van onzen weldadi gen Koning. Begeef u, met den
99 meesten fpoed, en doet u. op, als leden van zulk een
25 luisterrijk korps ," en z.
Aan het Clot ontvangen wij ook het gebed , waarmede
tie Rabbijn befloot.. Ter proeve van het bondige des
betoogs , widen wij, hergeen aangaande den nadeeligen
invloed van de zonde op de oogen van den mensch wordt
aangevoerd , met des Leeraars eigene woorden , opge:
yen : „ Behalve her aangevoerde, te weren de oorzaak
/, dat de wet den kleinmoedigen veroorloofde , zich uit
den ftrijd te verwijderen, hetwelk , naar hetgeen wij
„ gezegd hebben op den zondaar doelt , zoo is het ook
97 daarom , dat de geen, die zich ten krijge begeeft ,
1, fcherpziende oogen behoort te hebben, om het fchot
naauwkeurig te kunnen treffen , en er integendee! niets
99
beftaat, hetwelk den mensch meer dan dezonde met
93
blindheid ftrafr. Wat,heeft de geheele wereld blind ge,,
maakt ,dan de zonde van den eerften mensch ? God heeft
9'0
ADAM
met zulke' heldere oogen els zijn eigen beeld
19
s, gefchapen
Cod fchiep deg
tnn a'-15K D'?
mensci naar zijn evenbeeld; ja met (lit fcherp gezigt
• bewaakte en hebouwde Hi het paradijs ,
om hetzelve te bebouwen en te bewaren: Maar
ticiam grijpt be verboden vrucht, drukt dezelve in de
hand , om haar naar den mond te brengen, het fap
is fpat in de oogen on Izij wordt blind. Welk ongelitk!

„ ;my',

men
p)

au'.
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79 Mae fchoone oogen , door bet fap van wine vrucht ,
3, blind te maken! Doch nog grooter ongeluk , dat dit
51 fap ons alien verblind heeft, terwiji ADAM alleen die
„ vrucht at. Als de misdadige zondaar dan niets dan
5) een beeld zonder gezigt is, hoe zal dan deszelfs fchot
„ den vijand treffen , daar hij Argus-ongen behoeft? Dit
1 , is zeker, dat men in den krijg, om het fchot.te doen
„ treifen, lieden benoodigd heeft, die even dapper als
„ godsdienflig zijn, dezen heeft God, als het ware, met
„ tweevoudig gezigt begiftigd, daar integendeel de angst„ vailige zondaar, door hem, zelfs van het een gezigt
bero ■ ,ftl is : hetgeen ik u zal trachten te bewijzen.
91 De /lad Dothan” (2 Ron. VI: vs. 8 a 20.) dus vet'.
volgt de Rabhiin Waarlijk bet fmart ons, dat ons
ruimte ontbreekt , om geheel dit fchrander betoog verder
of te fchrijven. Dan het gezegde zal ter uitlokking van
den Lezer, en het doen voelen der zeldzame waarde van
dit Stultje, vertrouwen wij, genoeg zijn.

Systematisch Handbook der befchouwende en werkdadigs
Sche4unde , enz. door A. YPEY 4. L. M. Phil. et
Med. DoE'. en Eloogleeraar in d? Geneeskund enz. te
Franeker. Wde Deel. Te Amfierdant , bij W. van.
Viiet. In gr 8ro. 624 Bl.
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choon dit Werk thans, in vijf Deelen, compleet is
en er reeds twee Vervolgdeelen het liar zien, heti.
ben wij het , wegens menigvuldige hindernisfen , nog niet
verder kunnen breogen, dan tot het derde Deel. Het vierde, wairover wij thans moeten handelen, bezit alle de
voortreffelijke hoedanigheden, van welke met hetrekking tot de vori ge Deelen, hebben gewag gemaakt.
Wij zullen derhalve thans sheen den inhoud van dit Deel
vermeIden , en voorts een enkel ftaaltje mededeelen.
Dit Dee! bevat het vervnlg der viet endertigfte Verdeeling , volgens bet Werkje van HEIt'lkY , WElkS korte
ftellingen bier in het breede worden verklaard,, begin'Rude met net ontierzock aangaande den card en de ei.
genfchappen der vette ()lien en der Wasitoffen. Hierop
volgt do befchouwing der Campher, derzelver bereiding
en eigenfchappen, Vervolgens kottlen de Harrell , de
eoraharfen , het Zetmeel, de iileefitof, de veerkrachti-
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tige Goin , de Houtvezel en de Korkflof. Van daar pat
de Schrijver over tot de voornaam.Ie kleurende floffen
des groeifenden Rijks , met name de (Male, de Galnoten , de Meekrap , de Indigo enz. Hierop volgt de
befchrijving van het groeijend Eiwit, gelijk ook die van de
delfitofFelijke deelen ,in het groeijend Rijk voorkomende.
De Gisting wordt vervolgens in het breede befchreven ,
met het eerite gevolg daarvan ,te weten de voortbrenging
der Wijnen, uit welke de Brandewiln , door eene verdere
bewerking , wordt getrokken. Natuurlijkerwijze volgen
hierop de Koornbrandewijn en de louver; voorts de Gist
en Konstgist, de Alcohol , de geestrilke overgehaalde
Wateren , tie geestri;ke AfIrekfeis of Tin6turen „gelijk
ook de Ratafias en de Vernisfen , die hier alle , volgens
de verdeelingen van T/NGPsY voorkomen. De eigenfchappen der alcoholifche Geesten leiden den Schrijver
natuurlijk tot die der Ethers of Naphthas, welke zijn
de Zwavelether , de Salpeterether , de Zoutether , de
Azijnether,, de Phosphorether, en de Wijnfteenether. De
voortbrengfels der eerIle Gisting dus afgehandeld zijude , volgt daaruit een natuurlijke avergang tot de tweede Gisting en hare voortbrengfels , welke zijn de verfchillende , in den handel Voorkomende , Azijnfoorten , en de verflerking en ovezhaling der Aziinen; waarna de Schrijver een einde maakt, aan de befchrijving der
Gistingen , met die der Broodgistine.. De Verrotting
der Plantgewasfen komt nu aan de blurt , met de befchrijvine der nieuwe zelfflandigheden , die daardoor in
het aardrijk geborenworden, Of die met zoodanige ftoffen
eenigzins in betrekking ftaan ; hoedanige zijn, de Veenaarde en Turf, het Veenhout , de Aardharfen , tie Steenkool , de Gitfteen en het verfteend Hour. Eindelijk loopt
deze Verdeeling of met eene fcheikundige befchouwing
van den groei der Planten.
Hierop volgt de vijfendertigfte Verdeeling, handelende
over de dierlijke zelfitandigheden , die bier alIe met de
grootfte naauwkeurigheid worden opgenoemd en befchreven , doch welker nadere vermelding ons tot eene to
groote uitvoerigheid zou brengen.
Aangaande de oorzaak der roode kleur des Bloeds, vintien wij bij onzen Schrijver her volgende , welks mededeeling tot de beloolde proeve moge verftrekken. „ Men
Ivan dus als zeker aannemen , dat het lJzer de oorzaak is
Van de roode kleur des Bloeds, en dat hetzelve vereenigcl
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tiigd is met het eiwitachtig gedeelte der Wei. Dock de
manier, op welke dat Metaal eigenlijk in het Bloed beHaat, is het eerst naauwkeurig ontdekt door de Heeren
'01JRCROY en VAUQUEL1N , die zeer overtuigende hebben bewezen , dat bet rood kleurend IJzer des Bloeds eene
verhinding van dat Metaal zij met het Phosphorzuur,
0 wel in cen that van oververzuring en van overmaat
van tIzerverzuurfel. Om zulks te bewijzen, verzamelden zij eene groote hoeveelheid van het vermeld rood
Bloedflremfet, hctgeen wrbrand zijnde eene roode Ijzer=
kalk gaf , die ongeveer vier duizendite of wat meerder
uitmaakte van het Moed , waaruit het was getrokken ,
doch door oploAng in Zoutzuur , na dat het van de
vreemde aanktevende zoutdeelen was verlost , ongeveer
tot een duizencifle gedeelte van bet geheel werd gebragt.
De gemelde zuivering gefchiedt op de volgende wijze.
Men laat op de bewuste Ijzerkalk eene genoegzame hoeveelheid !Inn trekker van flap Salpeterzuur , hetwelk
daarvan een gedeelte oplost , doch het overfchot nog
rooder overlaat , dan voorheen. Wanneer bij deze
losing zuiver Ammoniak wordt vermengd, worth er ten
blank bezinkfel geboren, hetwelk, terwijl het nog voth:
tig is , behandeld met bijtende Potasch , een gedeelte
van zijn gewigt verliest , en eene diep roode kleur aanneemt. Vervolgens kan men het bloedrood bezinkfel
ontbinden door bet Zoutzuur, en daarenboven, uit (Id
gezegde Loog, door middel van Kalkwater,, eene hlanke
Phosphorzuro krzerkalk doen nederflaan, in welke geene
oververzuring , noch overmaat van Metaalverzuurfel
plaats heeft , welk Zout is onoplosbaar in Water, ent
maar weinig oplosfelijk in Zuren , terwijl bet andere
bruin van kleur, en in de Zuren minder oplosfelijk is.
Deze laatfle foort is eigenlijk die, welke de roode kleur
aan het Bloed geeft , gelijk blijkt door die foort van IJzerzout te wrijven met raauw Eiwit, of met Wei van Bloed,
zelfs zonder warmte. De reden, waarom hier eene zoo
fchoone roode kleur geboren wordt, veel fchooner dan
die van dat Metaalzout , als het alleen is, ontftaat uit
de Soda, die altoos in de gezegde vochten vrij aatiwezig is ; waarom de kleur ook nog fchooner wordt, door
daar een weinig zuiver vast Loogzout bij te mengen.
Dit bijgemengd vast Loogzout, en dus ook het natuurlijke in bet , trekt in zich een gedeelte van het
Zuur van het Phosphorzuur IJzer, en vermeerdert
LITT. 1809. NO. IT:
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de overmaat van bet Ifzerverzuurfel in dit Middelzont4
in evenredigheid van welke verandering de fchoonheid
Van dit Metaalzout Reeds aangroeit."
Met betrekking tot het Werk van den Heere 'MEV 5,
kunnen wij OBIS ten voile vereenigen met bet gevoeleft van den Direfteur . Generaal der Wetenfchappen,
die hetzelve, in zijn Rapport over de Wetenfchappen
aan zijne Majefteit den Koning van Holland, over x8o6,
een allernuttigst Populair Handboek noemt.

Reize daar Troas , gedaan in de jaren 1785 en 1786,
door J. B. LB CHEVALIER , Medelid van de Maatlehajipij der Kneen en Wetenfchappen to Parijs , enz. Naar
den derden verbeterden en meer uitgebreiden Drank nit het
Fransch vertaald , door Mr. S. I. WISELIUS. 1/Ie.
Deel. Arnfierdam , by J. S. van Esveldt.Holtrop.
In gr. Bro. XL1I en n96 bi.
eene Voorrede in 't geheel bij een , Werk aan te tref.1` fen , was een' mijuer overledene Vrienden , eels
groot lief hebber van Boeken en veelal keurig Beoordeel,
aar,, een bijkans onduldelijk gemis. Iiij had vee p met
dezelve op, en beweerde wel eens , te meertnalen at
het wezeniijk nieuwe, in een Werk vervat, in de Voorrede aangetroffen , ten 'ulnae aangeduid gevonden te
hebben. Hij ging misfchien wat verre. Doch war triervan zijn mope, een Boek met vier Pborredes rwijfel
niet of zou hem een wellust geweest zijn ! Dit aantal
treffen wij aan in bet voor ons liggend Werk. Bette
zeldzaamheici in de daad ; doch de aard des Werks eft
de onttnoetingen , die 't zelve bejegenden, pleiren voor
deze zetclzaamheid. De eerite Voorrede is die des Nederduitfehen Vertalers , de tweede van den Reisbefchrijver LE CHEVALIER zelven , ingerigt tegen den
Engelfelien Schrijver R. worm , die nowatts als gebrek.
kig betchouwde in de befchriiving der rakre van Troje.
dus drukt zich LE CHEVALIE R uit , HO itE..
01 been
„ nos is overal een getrouw Schilder.. in den loop
51 dezes Works zal men ontwaren ,, dat zijne berchrij.
„ vingtn attijd met de natuur overeentlemmen, het zij
zij one de ruinen afmalen van Akihotis of die van
Primus , de fontein van ilrethuia of de wellen vat'
^ , den Scamander, de kaap Sunhat; of het voorgebergte

3.
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Sigeton , den burgt van ifthene of het kasteel Pergama
het tooneel van de Ilias of dat van de Odysfea."
De breede Voorrede van den Hofraad en Hoogleeraar
C. G. HEYNE, geplaatst voor de liongdoitfehe vertaling des
verflags van den Heere LE CHEVALIER nopens deVlakte
van Trove, is tegen gemelden woos ingerigt. — De
vierde en laatfte Voorrede vloeide nit de pen van den
Heere A. DALZEI, Hoogleeraar aan de Univerfiteit in
Edirnhurg , in 't Engelsch gefchreven, en geplaatst voor
deszelfs vertaling van het verflag van LE CHEVALIER aangaande zijne reis in Treas. Dit verflag is vervat in het
tweede Deel van het Werk, welks Nederduitfehe vertaling voor ons ligt.
Met de Voorrede des Heeren wisaLtus hebben wij en
onze Lezers bet meest te taken, en zullen wij daatoin
bij dezelve toeven. Hij merkt de Reisbefchrijving van
den Heere LE CHEVALIER aan, als een Werk, bij
nemendheid gerchikt om het gevoel voor het ware fchoon
te verlevendizen , den fmaak te vortnen, en den lust ter
beoefening van geleerdheid en letteren aan te vuren. 't
{Teen men in Dnitschland en in Engeland omtrent dit
Werk gedaan en geooreleeld heeft, client om de belting.
ij kheid daarvan aan te toonen.
Het gevoel van de voortreffeliptheid des Werks aan den
eenen kant , en aan de andere zijde de ondervinding, dat
er onder onze lezende Landgenooten , ja zelfs onder
hen , die in de letter- oudheid- en gefchiedkunde der Griea
ken en Latijnen geene vreemdelingen zijn, niet weinigen
worden gevonden ,wien de Franfthe teal niet eigen genoeg
is, om een beiangrijk Werk, in die taal gefchreven,
lediglijk te kunnen verftaan , fpoorden WISELIM aan ,
om .de Vertal4ng te ondernemen van een Werk, flan 't
welk , nit verfcheiden hoofde , een lange en moeijelijke
arbeid was verbonden. Die moeijelijkbeid ftraalt reeds in
het voor ons liggend Deel door, en zal, naar 's Vertalers aanduiding , in het tweede en derde Deel zieh nog
duidelijker laten kennen.
Het nut, 't geen ander ons ("oar {tit Werk geltich,t
zal kunnen worden, ontvouwt de Vertaler ten opzigre
van de zoodanigen , die met de oudeLetteren bekend
ten andere zullen zij , die tot den tiring der Gekerden
niet behooren , dit Werk als Reisbefchrij-ving
tunnen lezen, en zich tevens een denkbeeld tunnel/
vormen van. de .genoegens , nit de kennis der meterwill de jeugd, die alde Wen enz. te halen ;
Xx3
reeds
r
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reeds de loopbaan der wetenfchappen bewandelt, daar.
in een leiddraad zal vinden (tot het vruchtbaar beoe.
fenen van vele vakken der oude Gefchiedenis , en er zich
door aangefpoord voelen om hare pogingen en vlijt te vet.•
dubbelen, ten einde zich te fpoediger in that te ftellen ottt
den oorfpronkelijken HOMERUS en andere Griekfche Dickters te kunnen lezen en verftaan.
Blind is de Vertaler niet voor de gebreken zijns oorfpronkelijken Schrijvers ; hij kan niet ontkennen , dat
deze zich hier en daar uitweidingen veroorlooft, the
met het ontwerp zijns Werks in geen regtftreeksch verband flaan , en, al ware dit zoo niet, van gebrek aux
groote wijdloopigheid niet zijn vrij te pleiten. „ Doch
„ te dezen aanzien hebbe men ," (ins drukt hij zich
„ eenige infchikkelijkheid voor den Franschman,
zoo
al niet de belangrijkheid dier uitweidingen, in het
35
„ afgetrokken , en de flip , in welken zij vervat zijn,
„ deze fell, als het waarlijk dien main verdient, kung
33 nen doen vergeten."
De Heer W1SELIUS is geen bloot Vertaler ; hij heeft
zich verpligt geoordeeld , waar de Schrijver hem voorkwam te dwalen, of zich voor een iegelijk niet verflaanbaar uit te drukken , zulks aan te wijzen of te verbete.'
ren. Van de aangevoerde plaatfen nit HOMERIJS en ande.
re Griekfche en Latijnfche Schrijvers geeft hij zijne eigene
vertalingen. Om het Werk voor den ongeletterden voilediger te maken, en hetzelve te vormen tot een tafereel,
waarin de letterminnende jeugd een groot gedeelte der
Oudheden van Griekenland, voornamelijk van Attica,
senverzameld zou kunnen vinden, heefthij hetzelve met
vele uitbreidingen en aanteekeningen vermeerderd , welke
hij erkent dat hier en daar een weinig breedfprakig zijn,
doch die hij, wilde hij zijn doel bereiken , in geen meet
beknopten vorm kon gieten. Genoegzaam onderfcheid vas
letter ^en teeken duet zijne Aanteekeningen van die des
Schrijvers kennelijk zijn. Die des Vertalers zijn met
eene zeer vrije pen gefchreven.
Of de Heer wtszmus , met al den arbeid, :en dit
Werk baked , de bedoelde en opgegevene einden
bereiken , moet de uitkomst leeren. Loffelijk mag men
zijne paging noemen en zijnen onvermoeiden arbeid
zen. Niet te wachten zeker is het, dat elk, in alle ge.
vallen, de vertalingen, door hem van plaatfen uit oude

Schrijvers geleverd , de beste zal keuren ; doch zulks
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neemt niet weg, dat zij over 't algemeen zullen voldoen.
Voorts ftraalt in de Aanteekeninges een geeft van vrijheid
en vaderlandsmin op vele plaatfen zeer kennelijk door.
Lang hebben wij ons bij deze Voorrede opgehonden;
doch korter konden wij niet, zouden wij eenigzins den
aard en het doe! dezes Werks doen kennen.
In den Jare 1785 vertrok onze Reiziger van Venetie
naar Corfu, met den Venetiaanfthen Gezant der Republiek
bij de Ottornannifthe Porte , en den Hoogleeraar SPALLAN.
ZANI , zoo bekend door de nieuwe ontdekkingen , met
welke hij de Natuurkunde verrijkt heeft. Dit Reisgezelfchap , fchoon niet vreemd van Oudheden , geeft aanleiding om oak op andere voorwerpen het oog te yestigen.
Het verblijf op Corfu is grootendeels der Griekfche
oudheid geheiligd. Onze Reiziger tnerkt op, dat die
van Corfu , even als de bewoners der naburige eilanden , niet mecr de werkzaamheid en nijverheid betoonen , die hen ten tijde van ALCINOUS kenfchettten , en
welke zij wisten te vereenigen met hunnen fmaak voor
gastmalen , voor den zang, den dans , voor de laauwe
baden , en voor de liefde. Thans zijn zij zoo lui, dat
zij den olijf van den boom laten vallen, in ltede van dien
al te plukken; en, wanneer er een zware flortregen valt,
voeren de ftortvloeden den oogst , de eenige hoop der
Eilanderen , met zich henen. „ De tuinen ," vermeldt
de Reiziger, opdat wij dit ten Baal van zijnen veelal
ichilderentlen fehrijitrant biibrengen „ welke ik heb door.
wandeId , ftieten aan de ftad van ALCINOUS; zij waren
er van verwijderd op eenen aftland , dat men een mensch,
in dezelve met eene luide Item fprekende , in de itad kondel hooren. De boomen verhieven er hunne bloeijende
takken tot aan den hemel. Men zag er destijds , even
als heden ten dage, den appel- en den perenboom, die
het oog en den reuk bekoren , den vijgen- en olijf boom ,
altijd met groene bladeren. Die boomen waren onophoudelijk met vruchten beladen ; terwijI dezen nit de
knoppen ten voorfchijn kwamen, rijpten genen, geltreeld
door den zachten adem der zuidewindjes. De rijpe olijf
inaakte plaats voor den uitbottenden olijf, die hem volgde. De vijg werd vervangen door eene andere vijg; de
eene peer volgde de andere , en ter naauwernood was de
acne granaat-appel verdwenen , of een andere granaatappel bood zich der gretige hand aan, die hem wilde
plukXx3
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plukken. De wijngaarden droegen druiven in alle jaarger
tijden. Terwijl fommigen op eene open plaats in de zon
drongden, werden anderen door de wijnlezers gefnedert
en in de perskuip uitgedrukt. De bloemen verniengden zich op die wijnbergen met het purper der druiven."
Op reis van Cola naar Zante doet het gezigt en hit
2andoen van plaatfen oude en nieuwe gefchiedenisfen ,
daartoe behoorende vermelden. De nadering aan her
Eiland Ithaca doet een' der fcheepsofficieren , een geleerd man en een geestdrijvend bewonderaar van Hom,
RUS, op dat Eiland geboren, in den lof van den Zanger
van 'de Odysfea , zijn Landgenoot , uitweiden en eene
befchrijving van Ithaca in de krachtigile bewoordingen
geven. De Reisgenooten hoorden hem, gelijk LE CUES
VALIER zich uitdrukt, „ met eene des te levendiger
belangneming, daar de voornaamfte voorwerpen , die hij
ons affchilderde , zich het een na het ander voor ons
gezigt vertoonden. Is her nier in de daad een wezenlijk
voorwerp van verwondering voor de Vrienden van HOMERUS, te zien , met went eene naauwkeurigheid zijne beichnjvingen nu nog met de natuur overeenftemmen , na
bet verloop van zoo vele eeuwen, en na alle de verandefingen, welke hare gewrochtenende landareken , van welke hij ons een tafereel fchetsr, ondergaan hebben ?"
Met SPALLANZANI hield de Schrijver zich een korten
tijd te Zante op : deze deed zijne natuurkundige , gene
zijne dichterlijke waarnemingen , die hij op HOMERUS
t'huis brengt.
De Reis van Zante naar St. Nicolas van Cerige
doet LE CHEVALIER vele voorbij gevaren plaatfen der
oudheid , waar hij Been voet aan land kon zetten ,
vermelden en zich over dat lot beklagen. Een hevige
form bragt hen in lijfsgevaar;• dit wordt zeer nadrukkelijk befchreven. Die form beliep hen in dezelfde fireken , waar MENELAUS op het punt fond van fehipbreuk
te lijden, bij diens wederkomst van Troje.
't Verblijf op het Eiland Cerigo, eertijds Cythera, vult
een Hoofeiftuk. Veel verfchiit 's Reizigers befchrijving
dens Eilands van die, door den jongen STEPHANOPOLI
des gegeven, door den Vertaler met ,eene aanmerking
medegedeeld. Met SPALLANZANi deed hij ontdekkingsp
togten op dit Eiland , die verdienen gelezen te worden ,
en de Natuurlijke Historie, bovenal de Veriteeningen
betreffen.
De
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De Reis van Cerigo naar Athens is in vele opzigten
snerkwaardig, en verfchaft de afwisfeling eens Landtogts
suet eene Scheepsreize , zoo ook de Reize van Athene
naar Kaap Sunium tangs de zeekust. Hier gnat de Ondbeidkunde te gest , en niet minder bij de tweede Reize
van Kaap Sunium naar ilthene door het veld van illara•
thou. Niets is onverfchiliig voor een' liefhebbor der
Oudheid , die de ommeltreken van Athene doorwandelt.
Deze itelling des Reizigers ziet men bekrachtigd door het
algemeen Tafereel van Athene en de omliggende dreken.
Ilij vormde echter het denkbeeld niet, om de gedenktee•
kens van Athens naauwkeuriglijk te befchrij‘ren. Dit
drijft hij, naar 's Vertalers oordeel , bier en daar een weinig te verre : zoo hij zijne Reize voor de geleerde were('
alleen in het licht gaf, dan had hij nog veel beknopter
kunnen zijn ; doch wilde hij den ongeletterden daarinede
eenen dienst bewijzen , dan heeft hij van verfcheidene
nude overblijffels te weinig gezegd. Dezen misflag heeft
de Meer WISELIUS getracht te verbeteren , en op deze
en gene plaatfen er bijgevoegd , wat bij noodzakelijk
oordeelde , om aan dit tafereel van het oud en hedendaagsch Athens eene meerdere volkomenheid te geweu.
Zulks maakt dit Hoofdduk zeer belangrijk en uitgebreider dan de vorige.
Irene gevaarvolle reis van Athens naar het Eiland Scyros brengt LE CHEVALIER op dit Eiland, bij de Ouden
vermaard door het verblijf van ACHILLES bij Koning LYCOMEDES. Flier biedt zich de gele genheid aan, om de
aanmerkingen van den Hoogleeraar IIFYNE mede te deelen over de vermeende Graftombe van HOMERUS, op een
der eilanden in den Archipel ontdekt. Voorts worth het
Eiland Scyros befchreven, alsmede Tenedos en Metelino.
In de tweede Afdeeling dezes Deels, bij hetwelk wij
ons reeds zoo tang hebben opgehouden , dat wij alleen
dcn inhoud der Ilooldflukken kunnen opgeven ,konit ons
voor, de Reis van Kaap Baba naar de Puinhoopen van
Alexandria Troas , de befchrijving van die Puinhoopen, — twee togten door Troas ,— de befchrijving van
den Hellespont , bedoten met nienwe ontdekkingen , in
Troas gedaan, gedurende eene Reize itt Madayie.
De onderfcheidene proeven , welke onze Reiziger genomen had omtrent de naauwkeurigheid van HOMERUS
in de befchrijving der oorden , welke hij had doorgereisd, gaven hem Frond om vast te Itellep , dat hij in
Xx4
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die van de Vlakte van Troia niet gefaald had, en, zonder
zich aan de.meening der 0 uden en der Hedendaagfchen , die
het beftaan dezer Vlakte in twijfel getrokken hebben, veel
te bekreunen , hield hij zich verzekerd , dat hij haar
moest wedervinden, zoodanig als de grootfte der Dichteren en de naauwkeurigfle der Landbefchrijveren haar geichilderd had. — IVat hij zich had voorgefteld daar te
=Ben ontmoeten , zag hij in de daad ; verzekerende ,
dat het zich nog aanbiedt aan de oogen der genen , die
deze beroemde plekken willen doorkruifen. „ De om•
zigtige,handelwijze," dus drukt de Schrijver zich uit ,
die ik meende te moeten verkiezen , toen ik voor de
eerfte keer de gedenkteekens van Troas aankondigde , werd
mij voorgefchreven door 'bet wantrouwen op mijzelven ,
en de zonderlingheid der voorwerpen, van welke ik fprak,
Mijne verhalen met geene getuigenisfen van gezag kunnende Raven, waren er geene voorzOrgen , welke ik niet
moest nemen, om mij voor den bedilgeest te hoeden en
over het ongeloof te zegepralen. Thans, nu de echtbeid dier gedenkteekenen niet meer wordt wederfproken,
zar ik minder angstvallig te werk gaan. Gefterkt door
den bijval der Hoogefcholen van Edinburg en Gottingen;
gerugfteund door het gevoelen van DALZEL, van I3EYNE
en gene menigte achtenswaardige Reizigers van verfchei,
dene natiO van Europa, fchroom ik thans niet te verze,
keren , dat de Vlakte van Troje , federt den tijd van
BOMBRUS niet is veranderd ; dat de voorgebergten, de
rivieren , de valleijen , de heuvels en de graven der krijgsl
Belden nog op dieze/fdeplekken gevonden worden , waar
die groote Dichter dezelve geplaatst heeft."
Dit Deel wordt befloten met een afzonderlijk Vertoog
over de hoogte en de fchaduwen van den Berg ifthos,
ter opheldering van 's Schrijvers zeggen deswegen in het
Reisverhaal, gevolgd van de Verklaring eener plaats van
STRAW) betrekkelijk de fchaduwen van dien Berg.
In het Tweede Deel dezes Werks zal men de Befchrijving vinden van de Vlakte van Troje, vermeerderd met
de ontdekkingen van verfcheidene Reizigers , die , na
1,B CHEVALIER., eene van de oudlle tijden her zoo vermaarde land ftreek bezocht hebben , te geliJk met eene
wederlegging van den Heer JACOB BRYANT. -- Het
Verde Deel zal de vertaling bevatten van een gefchrift
over Troas , in Engeland door den Heer 3/1eRRITT ill
het Ilan gegeven.
NV.f
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Wij hopen, dat een goed vertier den Vertaler, die
zoo veel moeite aan dit Werk gedaan heeft, en zich van
het gros der Vertaleren zoo zeer onderfcheidt , en den
Boekhandelaar, zal aanmoedigen.

Gedichten van JAN MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN. Te
Anflerdam bij P. J. Uylenbroek. 1808. in gr. Ova.
1 75 Bl.

n

oe zeer dit Werk nog niet in het openbaar aange.

kondigd en voor bepaalden prijs aangeboden zij,
achten wij het pligt, hetzelve, nu het onder onze oogen
is gekomen , niet met ftilzwijgen voorbij to gaan.
TVij willen ons Maandwerk gaarne befchouwd hebben,
als een overzigt gevende van de Letterkundige Gefchiedenis van den dag; en wanneer wij derhalve een onbekend fieraad van dezelve aan het Licht kunnen brengen,
dan worth die pligt een wellust voor ons hart.
De Heer JAN MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN was zeker tot onlangs weinig als Dichter bekend. Sommige
Liefhebbers wisten wel , dat hij in zijne jeugd de tier
gehanteerd had, — dat hij in den kring was geweest
van die weinige edele en wifze Mannen, die, in den tijd
toen weelde en welvaart de vermogens van den geest in
flaap wiegden, wakker en werkzaam bleven, — dat hij,
als vriend en leerling van FONTEIN, FEITAMA , VAN WIN.
TER, IIDIZINGA BAKKER en JOSUA VAN DEP. POORTEN,
zijn' geleerden fchoonvader, had uitgeblonken: dan van
den Man, dig tlans tot hoogen ouderdom gevorderd, en
misfchien benevens den eerbiedwaardigen LUBLINK de
6enigfle uit dezen kring nog overig is, durfde men zich
geene nieuwe lettervruchten beloven. Hoe rijst derhalve
het genoegen , wanneer men een onthaal vindt , bij hetwelk men in twijfel that, waarover men zich meest ver.
wonderen moet, of over levendigheid van verbeelding,
of over hechtheid van redenering, kracht van zeggen ,
of hartelijkheid van uitdrukking.
Er zullen misfchien wel gewaande Kunstregters zijn ,
die deze verzen als niet Moog genoeg van vlugt zullen
befchouwen; dan deze betweters beklagen wij meer,, dan
wij hen veroordeelen. Wij gunnen hun gaarne het ge.
noegen, hetwelk zij mogen erlangen door de geliefkoosXx5
de
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de uitdrukkingen in zoo vele nieuwe gedichten. Voor
ons vergenoegen wij ons 'lever met zulke nitfpraken van
het gezond verftand , als wij thans voor ons hebben,
veredeld door geleerdheid , uit de beste bronnen gefchept , verwarmd door echte vaderlandsliefde , reine menfchenmin en mannelijke godsvruchr. Waarlijk ons yolksgevoel verheft zich wanneer wij zulke voorbeelden uit
den aanzienlijken Eland der Maatfchappij kunnen aanwijzen, die , hunnen jeugdigen leeftijd aan de Letteren gewijd hebbende, in de kracht des levens pilaren van de Beurs
waren , of, in regering geroepen , door befcheidenheid
en gematigdheid uitmunteden , en in den avondflond van
den welbefteden dag nog het beste deel kiezen , door tot
de voorheen geliefkoosde Letteren terug te keeren , in
plants van tot vadzige ledrgheid te vervallen. Waarlijk
men kan geen meer aanprijzend voorbeeld aan de hand
geven, om den fongeling tot ijver en vlijt te nopen , dan
hem te wijzen op den flan, die de waarheid van het zeggcn van CICERO: dal de wetenfchappen den ouderdom ver."
heugen , zoo proefonderk, indelijk , zoo tastbaar bevestigt. Dan lawn wij ter zake treden en nu van dezen
bundel een eenigzins breedvoerig verflag geven, om in
een vogend Nummer de beide Werken , die operdijk
door den Dichter zijn uitgegeven , insgelijits Haar eisch
te doen kennen ; waarom wij thans van het Treurfpel
Asteria , ook bij deze verzen gevoegd, geene melding
zullen maken.
Aan bet hoofd dezer verzameling flaat de Aanfpraak
van WILLEM DEN EERSTEN aan de Duitfche Vorgen ,
het onrifin van r. c. HOOFT gevolgd; hier en daar misfchien in kracht can het oorfpronkelijke ongelijk , dan
niet zelden ook hetzelve op zijde ftrevende. Deze oefening , om zich het fpreukrijke en voedende van dezen
onzen Lettervorst eigen te maken, heeft zeker de beste
gevolgen gehad voor 's Mans dichtvermogen , en geeft
het leerrijkst voorbeeld voor den aankomenden Dichter.
De volgende aanhef van het verhaal na de inleiding diede
ter proeve van de deftigheid zoo wel als van de rolling
en ronding der verzen.
HU, miens geheugenis geen reeks van eeuwen fchendt,
De vijfde Karel, toen de luister van Europe,
Castieljes vreugde en roem, en Nedrlands lust en hoope,
fieeft
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Heeft mij, van kindsbeen af, met glonsrijke eer bekroond,
Zelfs door zijn' wreeden zoon een' korten tijd verfchoond,
Toen beide, vorst en y olk, door liefde t'zaamverbonden
Tot hell des vaderlands, geen and'ren tweethijd vonden,
Dan of de vorst zjn y olk door heuschheid winnen zou,
Dan wel het y olk zijn' vorst door dankbaarheid en trouw.
Maar lints d'ontzinden togt der trotfche Castiljaanen,
Verfrnelt ons fchreijend oog in eene zee van traanen.
Al de arbcid, al 't gevaar, al 't afgeperfle zweet,
De fchatten, uit mijn kist, tot Ne8rIands dienst befleed,
En 'c uitgeflorte bloed van mijn gevelde maagen,
Zijn bij Filips niet waard' den naam van dieust te draagen.
Ontelb're tonnen fcliars, door 's y olks goedwilligheid
Uit hunnen mond gefpaard, den dwingland toegeleid,
En buiten Inds verfpild in bloedige oorelogen,
Zijn zijn geheugenis als rook en wind ontvlogen.
De ontmenschte dwingeland , die eer en deugd verkracht,
Neemt onze ootmoedigheid, noch oude liefde in acht.

Oln voorbeeld en navolging eenigzins te kunnen vergelijken, nemen wij ter proeve die berocincie leenfpreuk
van HOOFT waarbij de heerschzucht der Spanjaarden
41s de honger words voorgeitcld ; die iminer als een der
fraaifte en meest volgehoudene in onze taal vereerd is
keworden. Zij luidt bij HOOFT Otitis Noch ken ik u
alien daarvoor , dat bet u eenighszins in uwen ondergank
troosten zoude , zaaght ghy, met verlies van uw hell en haave , den raazenden hunger der Spaanfche heerschzucht te
verzaadighen , en met zoo dier een pandt de dienstbaarheit
uwer gebouren zonderling der Duitfthen, als zijnele van
een tong, van een' Plana , af te koopen. Maar zoo hol een
gulzigheit nrn a ges in te flokken,die wijder gaapt dan Sidile van Goa, dan Goa van Mexico leit , die 't gereeten
Italie knaaght met de tanden, daar het vleesch des onkoozelen Indiaans noch tusfchen zit, zai zieh met geen brok
als Neerlandt laaten floppen ; tnaar gansch Christendom ,
zoo Godt het niet keert, jaa den go:sfcben aardkloot door
de kaaken jaaghen, en vraaghen of er meer is.
VAN VOLLENHOVEN zegt:
Dan 't ftrekte u alien nog tot troost in uwe ellend',
Mogt flechts uw ondergang den Castilian in 't end'
Den heeten dorst verflaan , den dollen honger ftillen.
Dan zou uw fchreijend oog geen traan meer loozen wiiien ;
la, 't zou een balzem ziin voor uw verfcheurd gemoed,
1ogt uw verlies vac Neil, van have en goed en blued
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Den nabuur, maar vooral, uw' ilam, uwe eer, Gernianjei
Der tirannij ontllaan van 't onverzaadbaar Spanje
Maar 't wenfchen bast ons niet: de ontaarte dwingeland,
Wiens vrekheid wijder gaapt dan 't Siciljaanfche ftrand
Van Goa's kusten ligt, en Goa van de gronden,
Waar 't Mexicaanfche goud, door hebzucht uitgevonden,
Den landzaat ramp op ramp, en dood op dood bereidt;
De ontmenschte menfchenbeu/ , wiens woede en gulzigheid
't Gereten hart doorknaagt der zuchtende Italiaanen
Met tanden , nog bezet met vleesch van Indiaanen
Zal niet verzadigd zijn met Neerlands kielnen grond,
Maar 't ovrig Christendom, ja, 't gantfche waereldrond,
Zoo God dien flag niet keer', zijnoijzren wet doen vreezen ,
En vraagen waar het is, of waar het fond voordeezen (*).
Eenige Gelegenheidsverzen gaan wij thans met flilzwijgen voorbij , hoe veel waarde dezelve, vooral de Lijkzang
op JAN WACENAAR, ook hebben ; dan wij moeten met bijzonderen lof den Lierzang:ter gedachtenis aan den Zed/0g
van den ildmiraal DE RUITER voor Soulsbay , in 1672 ,
gedenken. De voorlezing van dezelve in het voortreffelijk en zijn' ouden mem behoudend Genootfchap : Concordid ac Dbertate , was nog bij eenigen in geheugen;
en wie gloeit niet bij het lezen van de meeste coupletten ! — Wij kunnen maar eenige aanhalen. De geluk.
kige ftaat van het Vaderland , na het iluiten van den
Vrede van Breda, wordt op de volgende wijze befchreven
De welvaarc juigchte in 't blij gewest,
En de overvloed in ieder woning;
Elk burger was zijn eigen Ironing ;
Elk huis eon vrij gemeenebest.
't Gezag der wettige overheden
Belluurde 't land naar pligc en reden ,

Eu

(*) Wij kunnen het niet verbergen , dat het clot van deze
regels ons niet behaagde : de Leenfpreuk fpringt bier geheel
af; en dit verwonderde ons te meer,, daar bet zoo gemakkelijk ware geweest, in dezen ook dezelve te behouden, bijna
geheel met de eigene woorden van HOOFT. Wij zouden due voor
deze woorden in plaats fiellen:
door zijne kaken jagen

En don nog onverzaad naar greater brokken waxen.
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Ea 't recht behield zijn kracht en prijs,
De vrede deed den handel groeijen,
De nutte weetenIchappen bloeijen ,
En Holland faren ecn paradijs.
Toen klonk uw naam, b Neerland I fchoon:
Uw glorie fleeg tot aan de wolken ,
Verr' boven 't oog dier flaaffche volken,
Die heerschzucht vleijen op haar' croon.
Doch toen ook zocht de nijd , aan 't brauden
Uw gulden vrijheid aan to randen,
Waaruit uw grootheid oorfprong nam;
En 't vuur, reeds heimelijk aan 't fmeulen
In Frankrijk , England, Munfler, Keulen,
Sloeg eind'iijk uit in voile Om.

Het einde en het gevolg des gevechts aldus :
TerwijI 't gevecht vast blaakt en woedt,
Voleindt de zon haar' loop in 't westen ,
En dooft in 't golvend nat ten lesten
Haar' held'ren glans en heeten gloed.
En , fchoon de blikfems der kartouwen
Nog zee en hemel doen aanfchouwen,
's Konfiapels oog words vaak misleid;
Tot dat de mein den flaauwen luister
Van "t fcheem'rend licht begraaft in 't duister,
En door zijn' komst de vlooten fcheidt.

Een grooter Dichtituk volgt hier op : de Lof des Zeroes ; eene navolging , of liever wederga6 , van den nooit
volprezen Lof der Lente, door HUIZ/NGA BAKKER naar
het Latijn van HIGHT gevolgd. Het begin diene ter
aanbeveling :
Laat een ander vrolijk zingen, als de lente 't ijs ontdooit,
En op 't pas ontfloten aardrijk jeugdig groen en bloemen flro oit;
Wilde zomer, rijk in vruchten, eller tijden voecIfterheer I
Gij behaagt den Nederlander ; gij vervult zijn wenfchen meer.
Waar een zachter flreek den balzem eener warmer lucht geniet;
Waar de lentezon, nooit taanend', koesterende flraalen fchiet;
Waar de kat 't ontluikend bloemtje nook met fcherpe tandenbijt,
Daar verdient de lente hulde; dear zij haar een zang gewijd.
Laat een ander vrolijk zingen, als de lente 't ijs ontdooit,
En op 't pas ontfloten aardrijk jeugdig groen en bloemen flrook.
Zuiden roeme op zulk een leute , waar Been nachtvorst heerseht
;loch woedt,

Maar
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Maar in Neerland heeft haat invloed dikwijls ijd 'le'boop gevoed.
Dikwijls fchept 't herboren zonlichet aardrijk tot een bloemtapijt;
De akker lagcht , en 't zuidewindje fpeelt en dartelt wiid en zijd ;
Boom en heester groet de lente;'t bosch ontrolt zijd zachte blaen;
Abrikoos en perzik bieden duizend zwan ,-'re bloefems aan ;
b
Malfche gras , welks Ceder topje 's aardrijks
weeken fchoot
doorboort ,
Groeit,door morgendaauw bevochtigd,onverhinderd,vvelig voort.
Dikwijls flort dan 't barre noorden gime regenvinagen nit,
Daar de geesfelende bagel veeler hoop in de opkomst fluit.
't Veld , verkleumd door rijp en ijzel , krijgt zijn grijze hardheid
weer,
En men vindt geen enk'len voetflap der verloren fence meer.

Wij verwinnen met moeite onzen lust , om uit de gedichten, waarbij aan de Heeren JAN VAN EIK en CORNELIS VAN LENNIiP den besten troost bij het overlijden van
deugdzame Kinderen Wordt toegediend , of nit een
luimig vers over den hedendaagfchen finaak in de Dichtkunst , insgelijks proeven to geven. Wij zouden
ook gaarne de Befpiegelingen over Gods goedbeid , op het
Buitenverblij f: de Beek , in zijn gebeel mededeelen; dan
Een uitftekend warons beftek wederhoudt ons.
m toon heerscht iii dezen, en niet minder in de vo?gende Dichtflukken : de Vaderlandfi.he Bede , 1799 ,
bij den inval der Engelfchen en Rusfen , en : de Christen; ,dan dit worth nog overtroffen in het Dankofer aan
cod, uitgeboezemd ter gelegenheid van den zestigfien wer.
jaardag mijnerheminde Huisvrouw ELISABETH VAN DER,
?OORTEN, op den 20 van Herfstmaand i8o7. Recenfent 'kent geen -dichtftnic , hetwelk het hart van den
Dichter meer vereert ; hij kent geen tooneel , betwelk
zich meer treffend en roerend voordoet , dan dat , hetwelk
hij zich voorftelt , dat bij het lezen van dir. vers heeft pleats
gehad.— Een geluktig Echtgenoot en Vader,, achtbaar
door jaren en deugden , flint zijn dankbaar hart uit
in het midden van een talrijk gezin. Met erkentenis
van de liefde en zorg zijner ouderen , — van zijne verphgting aan de trouw en huwelijksmin zijner Echtgepoote , — van het goed gedrag zijner Kinderen, geeft
hij van alles aan Gode de eer, en zendt met zijne dietbaa.rfte panden de hartelijkfte beden ten Hemel voor bet
bail van Buis en Vacierland.
Hoe

GEDICHTEN.

Hoe treffend is, bij voorbeeld , de /of van deze Echt.
genoote, in deze weinige regels vervat:
Gil fchonkt me een rijke bron van aardfche zaligheden;
Eeue aangebeden vrouw,, zoo deugdgezind als fchnon.
Gij fchonkt me eene echtgenoote, nit wier bevallige oogen
De reinfle Godsvrucht Itraalt, in v t zuiver hart geprent;
Die vreugdetraanen fichreit,, door trnanen op te droogen;
Die eike deugd warreeerr; imf're cigen Cleuge. rni5kenr.

Hoe gaarnc verrenigru wij ons met de ilotbede:
Liar eens de vredizon weer gantsch Euroop' betirsale2.
Schenk rAn ons vaderland zijn' ouden luister weer.
Laat Neeitands handet eens weer ruimer adem haaten,
En zend op elken fland uw milde goedheid nar.
Ach! !amen we ook dat heil van uwe ganst verwerven.
Rek zoo tang 't !even nog, 'c geen awe Nefde ons gat.
Doch is 't uw wijze wit, dat wij dit vroeger derven ,
We ontvingen 'c van uw hand; wij leggen 't willig af.

Wij twijfelen geen oogenblik , of elke deugdgezinde en elke kunstvriend onder onze Landgenooten ver•
eenigt zich gaarne met onzen wensch , dat de Heer
VAN VOLLENHOVEN dezen Bundel , door denzelven ten
verkoop te doen aanbieden, voor ieder verkrijgbaar make , hetwelk niet anders dan nut en genoegen voor zijne mecleruenfchen, en eer en roem voor onze Vaderlandfche Letterkunde zal kunnen te weeg larengen.
-zouden zijnen naam hierbij ook dtturzame .eer kutt.
nen beioven; doeh wij zouden dan Ivaarfohijnilijk
bekende zedigheid kwetleit.

Lierzang bij gelegmheid van de havoering van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor ha Koningrijk Holland. Door Mr. J. M.
AANSORGII 4d,,ocaat in Overijsfel. Te Utrecht, bij de
Wed. van Terveen en Zoon. 1809. In gr. avo. Met het
roorberigt 14 bladz.

l

men den !leer AANSORGH gelooven mag (en de Man zal
het toch wet weten , want hij is Advocaat en dus Itemgeleerde) moet het er al zeer akelig en verfchrikkelijk uitgezien
hebbea v66t de inVoering van het boveuvamekie Wetboek.
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Althans in het Our van flillen middernacht (3e• van GraSillAtticti
ioen het Wetboek kracht van wet verkreeg) drong den Schrij.
ver een vreemd geluid in de oogen, near hij meende, een blij
gejuich , doch ook gekrijsch en jammerklagt. Aanvankelijk
fchijnt hi] nog to twijfelen, en vraagt:
Hoe, zie 'k een fchaar van wreed verdrukten
Die onder zware kluisters bukten,
Verlost van pijn en •banden flaan?
Zie 'k hun ontmenschte dwingelanden
Van fpijt en woede knarfetanden?
Met vuisten zich voor 't voorhoofd flaan?
Maar fpoedig ontdekc hij , dat het geene verbeelding is, ea
intwoordt
de eer der menschheid wordt gewroken ,
't Is waarheid, wat mijne oogen zien.
ja ,
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Gods liefde, door uw feed gedreven
6 Menschheid doet uw' hoop herleven ,
Bij 't Wetboek van Napoleon.

Waarbij men in bet oog moet houden, dat de lifensehheid
bier Nederland en het Wetboek
vier leed Gods liefde dri
Napoleon den ilollandfchen Napoleon moet beteekenen.
In bet derde couplet wordt Bloeimaand aangefproken , die 0
volgens den Schri;ver,, de aarde met gloeijend purper kleurt,eh
wier komst nook aan grooter hell werd geboeid ; en in het
vierde doet de Dichter al aanaonds een klein uitnapje (zeker
om zijn onderwerp eens regt grondig to behandelen) tot den
eeraen Uchtend der iVlenschheid. Zij, na hear eerfle ontwa+
ken, tot meet verlichting opgeleid,
Gevoelde ook nu hear banden (Taken,
Bij 't kweeken van Maatfchapiijkheid•
Vootts wordt de lof der Befchaving vermeld. Maar haat
fcberpe vijl deed ook veel fmartelijk treuren ontflaan. Zoo
brengt de blikfem zegen sea , hoe zeer hooge fpitfen veil.
Wijmeenden,dat de blikfem fomwijlen nog al lets meer deed,
dan hooge fpitfen te vellen ; doch het moet Kier bij velt
bliiven, om een rijmwoord to hebben voor den regt diebterl
lijken regelt
Zoo gaat al goed met kwaad verzeld,

rim
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Nu kotnen de bleeke heersehzucht en de heete gouddorst
En zoo veel andre wangedrochten,
Als die gevreesde Monsters wrochten-,
Tot pesten van de Maatfchappij, enz.
Vervolgens fpreekt de Dichter over de Roomfche Wetten,
aangebeden door dweeperij en eigenbaat , met regt geroemd
en befireden. Zij hebben echter zegen sangebragt. Maar zij
waren in eene doode rani befchreven , rijk in tegenfirijdigheden , te omilagtig, foms re fijn gewcven en ongefchikt voor het
Algemeen. De burger bleef in een akelig duister dwalen ,
enz. De Hr. AAMORGII geraakt iu vuur over eeuigen zijner
Ambtsbroeders, die hij mongers noemt , der hel ontrezen ,
die zich fchijnheilig voor Godsdienst buigen, doch in het hedekt de kern uit vleesch en beenderen van weduw en weezea
zuigen enz. enz, en roept in verontwaardiging uit:
Beef, onfchaamde (onbefchaamde) Regtsgeleerde! enz.
Eindelijk Wendt de Dichter zich tot den Boning houdt
eene korte loffpraak op de Wetten , door Hoogstdeszelfs zorg
bereid, en befluit met eene opweltking van de onyervalschte
Loten , gegroeid arin Batoos edelen itam.
Dit is de korte inhoud van dezen Lierzang. Er komen wet
eenige goede coupletten en fchoone regels in voor; doch het
geheel verheft zich niet boven het middelmatige. En het middelmatige in de poe'zij .....
II est dans tout antre art des degrês diferens.
On peut avec honneur remplir les feconds rangs.
iWais dans l'art dangereux de rimer et d'icrire,
It n' est point de deg r,is du mediocre au Aire.
Dan — wij moesten in het oog houden, dat deze Lierzang
flechts als eene proeve van een jong Dichter moest worden
aangemerkt... had ilechts de Hr. en Mr. AANSORGH niet uit
her oog verloren, dat hij tot zoodanig eene proeve een onderwerp had behooren te kiezen, hetwelk voor zijne (nog zwak.
ke) dichtvermogens Meter berekend was.
Het auk b .Aoort tot de Gelegenheidsverzen van den lag:
Tianfeat cum ceteris!
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aan Vriendfchap , Liefde ear
Agmanach der Mufen en Gratie"n,
Kunst gewsId. 1810. ilmfterdam, bij E. Maaskamp.
het Brood voor het dierlijke Leven is mag een AlmaWateach,
nagenoeg, voor het gezellige beftaan heeten. De
Man web geeft, bij het St. Nikolaas-feest, of bij het Nieuwe
par, dit Gefchenk aan zijne Ecbtgenoote , de Minnaar tan
zijn Meisje , de Vader aan zijne Kinders, en ook de denkende
Man zelf wil gaarne, in een ledig oogenblik, can Boeksken..
waarin hij verpoost. Voor eenige jaren hadden wij zulk een
Gefchenk , onder den titel: ERNST EN BOERT. Daze Almanach mogt vrijelijk tegen alle anderen, zoo binnen als buiten
's lands, monfieren; doch dezelve had den gebrek, namelijk,
dat hij wat al te gtleerd was. Het fchijnt ons toe, dat de al.
Kier aangekondigde dat gebrek poogt te vermijden. Deszelfs
inhoud Voldoet zeer wel aan den titel. Groot is de verfchei.
denheid der kunst, alhier gehuldigd. De Plaatjens zijn meestal wel geteekend, en door den kundigen VAN SENDS bevallig
geast. Even verfcheiden is de inhoud , in onrijm en
dichtmaat. Er is niets in , dat laf is of de zeden kwetsr, en
de onderwerpen zijn nu eens ernflig , dan boertig, dan zelfa
minnekozende, doch altijd zedig. De Rhapfodiin, Zedelijke
Crondregels en Anecdoten, zijn wel gekozen. Edn ftukje,
getiteld: Geheime Raad aan de Sehfe , om de Mannen te
overheeren , komt den Recenfent , die zich in den volilen
zin Man gevoelt, zeer onftaatkundig en kettersch voor: latende
hij zulks, hetzij als ernst of boert berchouwd , voor rekening
van den onvoorzigtigen Schriiver, omdat het waarlijk, indien
eens de Vrouwtjes zijnen rand volgden, eene geduchte om_wen.
teling in her rijk der zeden zoude kunnen veroorzaken. De
Tijdwijzer, voor zoo ver wij dien hebben kunnen vergelijken,.
is nasuwkeurig, en pronkt vooral, hetgeen onze voile goed.
keuring in den tegenwooidigen did wegdraagt , met eene breede
lijst der Heiligen , welken zich ieder,naar did, lust en fmaak ,
ter navoleinee kan vourftellen. In 66n woord, wij verheugen
ons in dit Jaargefchenk, weeks inhoud niet onbelangrijk, vrij
kunstmaug, en zoodanig verfcheiden en zedig is , dat Elmire
aan hare kaptafel , Mercator uirrustende van zijn kancoor,
Severus in zijn' tabbaard , Calculator na zijne berekening van
plus en minus, Do. Eleftig nadat hij uit den Catechist gebazuind heeft, Mevrouw Devota na hare oefPning, en vooral
onze Gelieven Ernestus en Wilhelmina, wanneer zij in eett
vertrouweiijk the a tate zijn, het zeer veilig in handen kung
nen uemen. Bijzonderlijk behaagt ons de Uitnoodiging aan
alle Hollandfche Kunftenaars in het beeldende Vak, out ook
hunne bijdragen ter voltooijinge van dezen arbeid te leveren.
wenfchen , dat zulks niet te vergeefs zal gevraagd ziin.

Tear
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Ten blijke van het vertrouwen , hetwelk wij in de befcheicien.
held Daze:. Lezeresfen ftellen, maken wij geene zwarigheid,
haar te onthalen op den ftralts gemelden, van de zijde der
Kunst zoo bevalligen,
GEHEIMEN RAAD AAN DE SEKSE,
OM DE MANNEN TE OVERHEEREN.
Teedre Kunne! fchoon Geflachtt
Sieraad van ons 'even!
Heel toch niet, dat ge altoos tracht,
Met eene onbepaalde magt,
Ons de wet te geven.
Zoekt ge ook, door een' lieven lach,
Onze ziel te lireelen;
Duurzaam dringt ge ons tot ontzag ;
En gij wilt, of 't wezen mag,
Gaarn den meester fpelen.
't Valt u hard, om in de Trouw
's Meesters wil te hooren:
Maar de wet, die van de Vrouw
De onderwerping vergen zou,
Ging reeds lang verloren.
Acht het voor geen onbefcheid;
Wilt mij geen' verblinding:
Neen, geen waan heeft mij misleid;
'k Spreek met voile zekerheid:
'k Spreek bij ondervinding.
ja,
een trotsaard noeme 't laf:
Wil me aan u verpligten;
'k Sta den voorrang willig af;
't Heerfchen valc mij veei te ftraf;
Zoet is 'c mij, te zwichten.
Mogt eenmaal der Roomren cooed
Alles doen verfchrikken;
Ach, die Heiden, zoo verwoed,
Waren buigzaam, waren zoet,
Voor der Vrouwen blikken.
Yy2
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Wilde ik meerder zijn, dan zij....;
Dit waar' trotsch , vermeten;
Neen; ik kies de flavernij:
Aan uw' zoete heerfchappij
Wil ik cijnsbaar heeten.
Maar waant niet, dat u 't geweld
001E doer zegevieren:
Zoo om hard het harder gelds,
Hebben wij
't zij u gemeld I
Altijd forfcher fpieren.
Leert, hoe gij te work moet gaan,
Wilt ge uw' magt bewaren:
'k Wijs u zeif de wapens nun:
Om de Vrouwtjes voor te flaan,
Kiap ik wel eens garen.
Maakt eerst 't hart tot onderdaan,
Wilt gij overwinnen:
Want, cast gij het hoofd eerst aan,
't Zal u wrevlig wederftaan,
Met verftaalde zinnen.
't Hart that altijd voor u bloot;
Wint het wel te rade:
't Hoofd geeft, zonder flag of foot,
Zich , na zijnen bondgenoot,
Over op genade.
't Klemmendst oefent ge uw gezag
Door uw' lieflijke oogen:
Door een' vriendelijken Inch,
Door een kusje of teeder „ ach I"
Vestigt ge uw vermogen.
Bij een liefdevollen bilk,
Die verrukking ademt,
Zijn wij best in onzen fchik,
Als de teedre liefdeftrik
Onze ziel omvademr.
Ta, dan wil uw overheer
taarn de minfte wezen:
Maakt uw bilk hem 't harte tear,
Dan buigt hij in ootmoed near
Voor zijne Uitgelezen'.
Poogt
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Poogt ook eens de wrevelmoed
lets terug te winnen,
Overflroonit dan ons gemoed
Met een' teedren tranenvloed,
En gij flreeft er binuen.
Vrouwen tranen winnen veld
Op der Mannen krachten.
Van een hart, dat, met geweld,
Zich, verflokt, er tegen
Is niers goeds te wachten.
Heerscht dan, heerscht dan zonder pijn;
Speeit dan vrij meestresfe;
Schoon de Man het hoofd ook fchijn',
Hij zal minderjarig zijn,
En gij worth Voogdesfe.
IVJogt Alcides fiere kracht
Monflers overwinnen;
Ach , uw' liefelijke magt
Mankt den leeuwentemtner zacht,
Leert hem zich bezinnen.
Zoo veel zwakker nog dan hij,
Dienen we ons te buigen:
:fa, wij zweren flavernij;
En uw' zoete heerfchappij
Doer ons zwichtend' juigen.
Treffen wij dan vast den zoen:
Maar, wilt ge ons verpligten,
Poogt ons dan voor room te
Ach, 't is ons alleen te doen
Om met glans te zwichten.
M. W.

Zoo moge dan ook de Man zijne zwakke zijde leeren kennett, en, terwijl zijne Gade door liefde zijn hart beheerscht,
zijn hoofd, door de Item der rede geleid, hem eene meerderheid doen behouden , welker handhaving de natuur zelve hem
heeft toevertroulvd!

YY3
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LEVENSGEVALLEN VAN EF,N FAHROSPELER.

Leverwevallen van ccn Fahrofpeler. Lilt het Iloogduitsch vera
taald. Te ilmflerdam , bij C. L. Schleijer. 1809. In 8vo.
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nok de fpeler van profesfie wordt niet als fpeler geboren ;"
hij verdient alzoo medelijden , voor't minst even zeer
als ieder ander misdadiger ; dit zal de Schrijver bedoelen. Wij
flemmen het toe: „ jongelingen! leest mijne gefchiedenis,
„ en koopt mijne dure ondervinding tot minder prijs. Hoedt
„ u voor lediggaan; kiest eene kunst of wetenfchap , waar nvir
„ zich uw genie aitlirekt ; maakt u bij tijds met we been:„ ming bekend," enz. dus eindigt dit Verhaal, en die lesfen
zijn goed. Maar wet het eerfte betreft: deze fpeler van profesfie, wiens gefchiedenis bier verhaald wordt, is (en wij
vreezen zoo zijn, helaas I velen) een al te flecht karakter ,
heeft te weinig goeds, dan dat hij ons medelijden in een hoogen graad kan opwekken; de aanleidingen, de verzoekingen
zijn niet zoo clerk en dringend; de waarfchuwingen , hetgeen
hem terug !louden en telkens terug roepen kon en moest, te
krachtig , dun dot hij niet op den duur het voorwerp zott
zijn van onze diepe verachting , en van onze verfoeijing
zelfs , omdat hij , in fpijt van alles en het meest onverdiend aardsch geluk, zich moedwillig in het ongeluk fort.
En zijne. eindelijke verbetering is ons te onwaarfchijnlijk
dan dat die ons met hem zou verzoenen. Vat de lesfen,
die wij aannipten, betreft: het Boek is geheel niet in dien
trant gefchreven, dat wij op het hart van jonge lieden veel indruks voor dezelve door dit Gefchrift kunnen hopen; in tegendeel , de losfe levenswijze en losfe beginfeien ; dartele
vrolijkheid , en bij_het fpel langdurig goed geluk, ook wel
door bedrog; wellust , dierlijke wellust, daarenboven levenons vreezen , dat des
dig , ja naakt genoeg geteekend,
Schrijvers oogmerk , indien dit waarfehuwing en zedelijke
verbetering van jeagdige harten zij, mislukken zal. Dit
Werkje ware alzoo beter onvertaald gebleven. Althans het
heeft, in ons oonnoch voor de menschkunde , nnch voor de
zoactiptheid eene groove, zoo al eenige waarde; en wij moeten .1tes _ender 4e gefchriften van eenen bedenkelijken inhouti
ATM' minst deszelfs plaats aanwijzen.

gdoor.
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Ifidoor. De Boer van Ried. Eene Gefehiedenis voor het Land.
y olk en ook voor de Burgers onzer Steden. Door j.
Dot1. der H. Cadged. en Pastoor te Ebersberg. Uit het Haagduitsch. Ude of laatfle Deel. Te Haarlem, bij J. L. Augustini. In 8vo. 348 Bt.
n.aven wij in goeden gemoede van het eerfte Deel van dit
Voiksboek eerie gunttige getuigenis, bij de aankondiging

van dit tweede kunnen wij niet anders dan dezeive herhalen, en, voor zoo veel des noods, nog nader bevestigen.
Het komt ons voor, geheel gefchreven in den regten toon
voor den Landman en deu minderen Burgeraand; ook meet
gegoeden en aanzienlijken vinden er voorbeelden en uittnuntende lesfen; en geheel het opflei is Christelijk. ja , wij voelen wel doorgaans den Roomsch-Catholijken Schrijver, maar
zoodanig eenen intusfchen, aan Wien de redelijke Protestant
zich nergens zal ergeren , maar niet kan nalaten, do in dit
Gefchrift hcerfchende gevoelens algemeen te wenfchen iii
dat zoo talrijk Kerkgenootfchap. 1Iet geheele Verhaal is
voor iederen Lezer onderhoudend en belangrijk , en van de
herhaalde lezing van dit Werkje durven wij zeer veel goeds,
ook bij onze Landgenooten, hopen. Wij vercrouwen , aan
het geheel geeft leder Christelijk Lezer bijval ; dan , kozen
wij bier of daar een enkel ftuk nit, om onze guntlige getuigenis te bevestigen, zoo inogt dat deel juisc een' of anderen Lezer minder bevallen, dan ons ; ook weten wij waarfijk niet,
wat re kiezen; weshalve wij het bij deze nadere aanbevelinz
aan alien laten berusten.

Kieinigheden voer Kinderen, vertaald uit het Hoogduitseh van
J. A. c. LaHR. Met Plaatjes. Te .dzn/lerdarn, bij \V. van
Vliet. 1809. 234 Bl.
Leerzarne Vertellingen en deugdlievende Foorbeelden, voor Kinderen; benevens eenige filerkwaardigkeden nit het Rijk der
Dieren. Met 6 gekleurde Plaatjes. re Leyden , bij P. H.
Trap. 1809. So Bl.
Levensgefchiedenisfen van Karel en Ferdinand , enz. voor de
yeugd. Door F. VAN AKEN. Met Platen. 7e ilmfierdam,
bij d'Ervc W. Houtgraaf. ,8o9. 79 131.
van den Heer LOHR (wij hadden bet WerkD ejeKleinigheden
een' voor Kinderea meet uidokkenden Tire! gegeven)
zui-
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WERRIES VOOR KINDEREN.

zullen der Jeugd belangrijk en welkom zijn. Onderhoudend ett
in eenigzins nieuwen vorm gegoten , weicken zij de kinderlijke
weetgierigheid op, die dikwijls op het einde voorbedachtev
lijk niet geheel bevredigd wordt , ten einde de kinderlijke eerzucht te prikkelen en het denkvermogen te fcherpen; terwiji
het knaapje of meisje telkens aanleiding vindt tot verdere vragen , waarbij der Ouderen tusfchenkomst ter opheklering of
uitbreiding gewis ten goede zal }Kamen werkzaam zijn. Aileen fchijnen ons fommige vertellingen , ook voor Kinderen,
wat al te beuzelachtig, en over 't geheel meer op bet vernuft,
dan op verfiand of hart gemunt. — De Plaatjes, met eene
milde hand in dit Werkje verfpreid , zijn, voor een Kinderboekje, in de daad fraai , en ook met kleuren re bekomen.
De Leerzame Pertellingen enz. kunnen wij den naam van
leerzaam niet ontzeggen , en voegen er dien van onderhoudendbij.
Ook dit boekje verdient lof en aanbeveling. De Plaatjes voldoen mede aan derzelver oogmerk.
De Kindervriend F. VAN AKEN vaart in No. 3. voort met
zijne welmeenende pogingen ter vorming van het verfland en
hart des aankomenden Geflachts. „ Der Jeugd , in de gevolgen ,
te doen zien , welke de vruchten van eene goede en eene &ch.
te leefwijze zijn ," zie daar zijn duel met de vervaardiging dezer
korte Levensfchetfen. Moge de uitwerking aan dit prijsfelijk
doel beintwoorden !

Pijftigtal Heine, volkomen verflaanbare Fertellingen voor Kinderen, welke een weinig kunnen lexen. Door eene liloeder in
de Kinderkamer gefchreven. Uit het Iloogduitsch vertaald.
Te Groningen, bij W. Wouters. 1809. In 8vo. 64 131.

Voor

voor eerstbeginnende (Kinderen) in het lezen een even zoo
' nuttig als gemakkelijk en aangenaam onderhoudend boekje
te fchrijven, gefchikt voor die uren , waarin zij zich alleen in
deze kunst moeten of willen oefenen , begreep deze Moeder
dat wel het best aan eene Moeder ware toevertrouwd; eene
Moeder leert toch in de Kinderkamer het best, wat de Kinderen het best begrijpen, wat en hoe lets hun helangrijk is. Geen
onaardig denkheeld! en het komt ons voor , dal het dezer Moeder bij uitflek wel gelukt is. Daar nu menige Moeder in de
Kinderkamer den tijd niet wel befleden kan tot bet opfchrijy en der vertellingjes, met welke zij hare lievelingen onderhoudt , en vele ook niet zoo doelmatig vertellen , is dit Kinderboekje ons welkom. — Voor Kinderen, welke in die kn.
mer niet meer te huis hooren , is het niet opgefteld.

ALGEMS B.NE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Mijne Gedachten over bet Lteraars- ambt. Door G. BEN.
TilEM REDDINGIUS S. S. Theol. Doctor en Predikant
to Waardenburg en Arederijnen. Te Anfierdam bif
W. Brave. 1809. In gr. 8vo. 196 13/.
't Ts fommigen eenigzins vreemd voorgekomen, dat de
Eerw. REDDINGIUS 't geen hij zijne Ambtsbroeders , in dit boeitje , in overweging geeft, zoo onderfcheidentijk zijne Gedachten noemt. En wellict ware dit
bijvoegfel beter weggelaten geweest;daar men hetzelve, geheel ten otiregte, als een bewijs van min of meier vetry
waandheid en ingenomenheid met eigene gedachten boven
die van anderen, heeft uitgelegd 't gem men echter
niet ligt doen zal, wanneer men ilcchts het Voorherigt
met eeni1.7,e oplettendheid heeft ingezien. 't Is er ook zoo
verre van at', dat de Eerw. REDDINGIUS 't geen hij
bier ter nederfcbrilft, alleenlijk als eigen vinding en waarneming wil doen voorkomen, dat hij uitdrukkelijk zegt:
„ Van bet begin mijner bediening af heb ik er mijn werk van
gemaatzt om, hetgene de ondervinding mij, in de waarneming van derzelver oncierfcheidene deelen , leerde , in
acht te nemen , dat te verg-elijken met de fchoone lesfen
van miinen hooggefchatten Leermeester, en daaruit regelen voor mijn eigen 'gedrag af te leiden. Deze regelen
geve ik nu, als mijne bijzondere gedachten, behoorlijk
gerangfchikt , in het licht. Ik doe dat, omdat ik mil
verbeelde dat zij her een en ander behelzen , hetwelk
tot hiertoe nog niet in het publiek aan jonge Leeraars
gezegd is, en toch evenwel wet eons aan hen gezegd mag
worden , al is 't ook , dat hunne Leermeesters op de
hooge Ichool zulks reeds gedaan hebben." Er zal dan ,
in deze Gedachten, wel 't eon en ander kijn overgenomen uit de Voorlezingen van zijnen voormaligen Leermeester over 't Pastorals, waarbij 't den zelfdenkentien
Schrijver niet ontbreekt aau bekwaamheid oin er de ver.
doZz
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dere vrucht van eigen nadenken en ondervinding in te
voegen. Wij maker geen zwarigheid , om den arbeidzamen , en voor Godsdienst en Christendom zoo welgezinden man, voor deze belangrijke bijdrage, tot bevordering van de nuttigheid van 't eerwaardig Leeraars'
ambt, te darken. Zij befiaat in negen Afdeelingen.
De eerfie handelt over 't Leeraars-ambt in 't algemeen.
Hier wordt over deszelfs card en natuur in 't algemeen ,
over de initelling van dit ambt door Jezus Christ us, over
de aangelegenheid van die inrigting voor zaak van 't
Christendom en voor de menfchelijke maatfchappij, en
over de voortreffelijkheid dezer bediening, 't voornaam't Zij ons echter
fle duidelijk en beknopt gezegd.
vergund , bij deze Afdeeling aan te merken , dat
dezelve eene juiste bepaling van den card van het Leeraars-ambt fchijnt te ontbreken. De Schrijver zegt alleen : „ Het ambt van een Leeraar van het Evangelie
wordt in de Schriften des Nieuwen Verbonds op vele
plaatfen voorgefteld ender zinnebeelden, die ons deszelfs
card en natuur zeer gepast aanduiden. Het meest gewone zinnebeeld is dat van het weiden van eene kudde"
enz. Dit alles laat zich wel hooren; maar waarom alleen
eene oneigenlijke benaming, bij 't geven eener bepaling
of berchrijving van datgene, waarover zou gehandeld
worden , gekozen? De Schrijver heeft zelf,, in den titel , niet de henaming van Herders- maar van Leeraarsatnbt aangenomen. De Zaligmaker heeft zich ook wet
eigenlijke woorden bediend , en dat wel bij de in.
{telling van dit ambt, Matth. XXVIII: 19. Paulus voegt,
in de plants, door den Heer REDDINGIUS aangehaald.,
Herders en Leeraars zamen. In de Brieven aan Timothens
en Titus , de beste bronnen om de vereischten en pligten
van 't Leeraars-ambt te leeren kennen , komt deze zinnebeeldige benaming, zoo veel wij ons erinneren , niet eenmaal voor, en zij ftelt ons ook 't Leeraars-ambt maar ten
deele voor,, in zoo verre het namelijk te gelijk het toezigt over de Gemeenten en beftuur derzelven bevat.
De tweede belchrijft de voornaainfle vereisehten in eenen
Leeraar. Ook bier is veel voortreffelijks gezegd; maar
niet genoeg onderfcheid gemaakt tusfchen volftrekte vereischten en tusfchen datgene, dat dienen kan, om dit
ambt op de allerbeste wijze waar te nemen: bij voorb.
13 wordt gezegd : „ Zijn oordeel moet eenen hoogen
trap van gezondheid en zuiverheid hebben. Hij moet
in
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in 't beoordeelen van andere menfchen verheven zijn boven drift, partijdigheid en zwaarmoedigheid." Als dit
volttrekt vereischt wordt , dan vreezen wij, dat alle Gemeenten niet van Leeraars zullen kunnen voorzien worden. En waar is bier de maattlaf? 't Spreekt van zelfs,
dat men toekomende Leeraars, en die 't reeds zijn,thoer
aanbevelen, om 't hierin door oefening zoo ver mogelijk te brengen. De Schrijver fchijnt zelf ook deze
onnaauwkeurigheid eenigzins gevoeld te hebben, § /8,
zonder dezelve echter behoorlijk te verhelpen.
behoort, al 't geen § 25-36 wordt genoemd, eigenlijk
niet tot de vereischten van een Leeraar, maar bevat
veelmeer raadgevingen omtrent de waarneming van tilt
ambt in 't algemeen, hoe men moet beginnen en voortvaren , en hoe men met trachten voor te komert, dat
men niet ontrouw worde of verflaauwe, of zich behoort
te herftellen van rnoedbenemende en den lust uitdoovende
omitandigheden.
De derde 'Needing bevat gedachten over 't prediken.
't Verwonderde ons , hier al wederom 't denkbeeld van
herderlijke leiding en herderlijk beftuur op den voorgrond
te zien. „ Prediken," zegt REDDINGIUS „ is de
rnenfchen in 't openbaar en algemeen op te wekken, am
alie verkeerde wegen te verlaten , den weg tot waar geluk, lien het Evangelie aanwijst, in te flaan en te bewandelen , en hun onderwijs, beftuur en bernoediging
mede te deelen, ten cinde zij op dezen weg meer en meer
rnogen vorderen. — Het prediken heeft dus ten doel
om de menichen herderlijk te leiden en te befturen."
Liever zouden wij gezegd hebben: prediken is openbaar
volksonderwijs in de Christelijke leer toedienen, naar 't
tsnoer der Bijbelfchriften, ter bevordering van ware
levenswijsheid en den hoogstmogelijken trap van tilde/4k en eeuwigdurend geluk. Op dezen of dergelijken
grondflag zou gemakkelijker, en in betere orde, kunnen
voortgebouwd zijn. De algemeene hoofdzaak in 't prediken is Godsdienftig onderwijs ; en wel volksonderwijs , gerchikt , zoo veel mogelijk, naar de vatbaarheid
van alien, die er bij tegenwoordig zijn. Men is, federt
de vroegite tijden, gewoon , zich van zekere foort van
Redevoeringen te bedienen. Deze kunnen of eene op•
zettelijke verklaring der geloofs- en zedeleer beVa4ten,
zoo als bij de Hervormden in de Naraiddag-predikatien over den Catechismus gebruikelijk is 3 zonder dat
van
Zza
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van de uitlegging der H. Schrift zoo zeer words werk
uemaakt, of zoo ingerigt zijn, dat een grooter of kleiner
gedeelte uit de gewijde bladen , het zij volgens een aige.
meen door openbaar gezag ingevoerd voorI schrift, het zij,
Haar de vrije keuze van den Leeraar, verklaard , en het
gebruik der daarin vervatte leer aangewezen worde.
dan rijst de vraag, en in 't algemeen , hoe moeten zoodanige Kerkelijke Redevoeringen ingerigt zijn, en in 't
bijzonder, hoe inoet er over den Catechismus, hoe over
Bijbeltektlen , en wel van verfchillenden acrd, gepredikt
worden? Over het eene en andere heeft REDDJNGIUS zeer
gepaste, hier en daar belangrijke aanmerkingen , die wij
bartelijk wenfchen dat door velen gelezen en behartigd
zullen worden ; maar veel te weinig van het hoognoodige Bijbelverklaren , en de wijze, om dat, near de behoefte der vergaderde menigte, algemeen nuttig te doen,
en daaruit de bruikbare itoffe, tot onderrigtingen bettieringen en vertroostingen, gemakkelijk of te leicien ,
wel zoo, dat het de toehoorders medenemen en er uit
leeren kunnen , ook zelve de Heilige Schrift tot zoodariige einden met verftand te lezen.
De vierde betreft het befluur van den eerdienst. In deze
Afdeeling is over 't gemeenfchappelijk bidden en zingen, als voorname deelen van den openbaren Godsdienst
uitmakende veel voortreffelijks gezegd. Bij 't geen
over de bediening van Doop en Avondinaal en 't voorlezen der Schrift is aangemerkt, zon. nog wel 't een en
ander hebben kunnen gevoegd zijn.
De viffde, over het Katechiferen, bevat ook veel goeds.
Bij 5 89 verwondert het ons , niets te vinden over de wetvoegelijkheid , om vooraf onderzochte en bekwaam geoordeelde aankomelingen openlijk , met eenige plegtigheid , tot Wen der Gemeente aan te nemen.
De zesde en zevende, over het bezoeken van kranken, en
over de buisbezoekingen ,levert ook zeer gegronde aanmerkingen. Alleenlijk had bier wel wat meer onderfcheid
inogen gemaakt zijn tusfchen 't geen vereischt words in
grootere en kleinere gemeenten, in land-gemeenten en andere in voorname fieden.
Op de achtge, over de verkeering van den Leeraar met
gllerlei menfehen , en zijne bijzondere verkeering, die anders niet weinige veritandige lesfen bevat, hebben wij
dezelfde aanmerking.
Er volgt nog eene Afdeeling over de eefeningen van
den
•
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den Leeraar. De Leeraar behoort, terwiji hij steeds be.
zig is aan de bevordering van de volmaking van anderen , daaronder zijne eigene volmaking vooral met
'nit het oog te verliezen. llij moet Reeds bezig zijn ter
bevordering van zijue eigene kennis, wijsheid en deugd,
Hij onderhoude vooral de beoefening der wetenfchappen , voornamelijk die, welke men, in den ruimiteit
gewoon is den naam te geven van de theologifcb.:.! ,,vezenfchappen. Iiij moet volttrekt gelegenheid zoeicen , om
van tijd tot tijd bekend te warden met alle eenigzins belangrijke werken, die betrekkelijk tot die wetenfchappen
in 't licht komen. In 't bijzonder moet de Leeraar er
zich op toeleggen , am hoe langer hoe niter 'kundig te
warden in .ate menschkunde en in de onden,vijskunde.
Maar boven alles make hij veel gebruik van den
en grondige Bijbelitudie. Hoeft hij voor deze oefening
eene vurige zucht, maar is hij geplaatst in eenen kritag, ,
in welken hij geese gelegenheid heeft, o;n zijne vcrzamelde gedachten en kundigheden aan anderen mede te
deele,n , dan heeft hij vrijheid om voor het algemeen te
werken, en zijne kundigheden aan hef publiek mede te
deelen , mits dat daarbij zijne Gemeentc niet lijde. De
Leeraar oefene zich daarenboven ook manhoudend in
de bevordering van zijne eigene verbetering. 114 moet
ook op zijne huishouding goede acht hebben , en zich
als huisvader allezins voorbeeldig gedragen. Eindelijk ,
wanneer hij onaangenaamheden en wederwaardigheden , in de waarneming van zijnen post, ontmoet ,
dan oefene hij zich in het behouden van berusling in God met wel te vredene opgeruimtiheid. Ook
bier had nog wel 't een en ander kunnen bijgevoegd zijn:
bij voorb..tot aanwiizing, hoe men, aan den eenen leant,
moet trachten voor te komen, dat de eigenlijke arnbtsbezigheden niet meer dan bijwerk zijn, en aan de andere
zijde te verhoeden, dat men zich in dezeiven zoo diep
inwikkeie, dat er weinig tijd en lust overblijve tot eigene
oefening.
Niettegenffaande de gemaakte aanmerkingen , prijzen
wij over 't geheel den arbeid van den Eerw. REDDINGIUS , die hem, op nieuw,, als een verftandigen en gemoedelijkenPrediker doet kennen. Wdl der Gemeente , die
't geluk heeft door zulken voortrelfelijken Leeraar beaiend te werden!
Zz3
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Sermons fur divers Textes de l'Ecriture Sainte, par feu
Mr, SEBALD FULCO JEAN RAU , Chevalier de l'Ordre
Royal de Hollande, Doiteur et Profesfeur de Therologie et
de Langues et Antiquitds Orientales en fUniverlitd Royale, et Pasteur del Eglife Wallonne a Leide, &C. &c.
Tome L a Leide chez S. et y. Luchtmans. 1809. gr.
8ve.
it Eerfte Deel behelst een Bundel van twaalf Leerredenen , door den Eerw. j. TEISSeDRE CANOE Fransch
Predikant te Haarlem , uit de nagelatene papieren van wijlen den Hoogl. RAU verzameld , of wel overgenomen, zooda.
nig als de laatstgenoemde zelf, kort v6Or zijnen dood , eeni.
gen zijner Leerredenen, welligt tot de openbare uitgave,
had atgezonderd De Heer RAU, om bepaaldelijk van hem
in dat vak te fpreken , waarin hij alhier,, als ChristenLeeraar,, vetfchijnt , was algemeen geacht om zijne bijzondere kanfel-welfprekendheid, waarmede hij het hart
zijner Toehoorders wist te vermeesteren. Zijne geftalte ,
bouding , gebaren , uitfpraak , en vooral de Franfche
taal zelve , welke hij naauwkeurig en bevallig fprak ,
werkten hiertoe gezamenlijk mede ; doch tevens niet
binder de opftellen zelve, door hem bearbeid ten behoeve van een aantal , doorgaans befchaafde , Toehoorders.,
en deze uitgave bewijst zulks ten
Zijne Leerredenen
voile, waren geese kunflig zamengeftelde redevoe.
ringen , waarbij de redenaar alleenlijk eigenen roem ,
geenszins de flichtifig zijner hoorderen , ten doele heeft.
Zij waren meestal in den fmaak der Kerkvaderen, welke
men Homilicn noemt , offchoon een weinig uitvoeriger.
Iiij fprak meer tot het hart, dan tot het verftand , en
wij kunnen bij deze gelegenheid niet nalaten , aan zulk
eene manier van voordragt bij ver de voorkeur te geven
boven die fijn uitgeplozene , godgeleerd-wijsgeerig ingekleede, met allerlei bloemen der redekunst verfierde redevoeringen , welke de menigte bewondert, zonder de.
zelve te vet than. Neen: de Eerw. tom was, op den
predikfloel , in alle opzigten , Volks -leer= , die met
zijne voordragt alien onderrigtte , alien ftichtte. Deze
voordragt was allereenvoudigst , naar aller vatbaarheid
gerigt ; de tekst , niet met eene vervelende verklaring
anaar kortelijk en ongezocht toegelicht , was voor hem
doel
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Joel en middel , om de belangrijkfte waarheden to verkondigen, en wel al datgene , dat in denzelven natunrlijk lag opgefloten , zonder juist toevlugt tot kunst te
nemen en den H. Schrijver, met eenefynthetifthe form,
jets te doer zeggen , waaraan dezelve welligt nooit gedacht had. Bij zulk eene eenvoudigheid loopt de Leeraar wei eens gevaar van eppervlakkige behandeling, en
achterlating van hetgeen bij de uitlegging van den tekst
behoort gemeld te worden; doch in dat geval blijft hij
even berispelijk , als de Kunstredenaar, die, zijne flof
altijd fierlijk willende uitputten, tot een ander uiterfle
vervalt , om zijne redevoering zoo fang uit te rekken,
dat geen, zelfs geoclend , geheugen dezelve vatten of
beware": kan. Zulk eene font beging de Eerw. RAU if/
het eerstgenoemde geval ook nu en dan. Dos b. v. over
den dood van Adam fprekende, verbindt hij de ftelligite
opvatting wegens den leeftijd van Adam van 96o jaren
aan zijne befchouwing van het bederf der volgende geflachten door de zonde, en noemt alle twijfeling dienaartgaande , met eene enkele magtfpreuk, eene vijandfchap
tegen de Openbaring; terwijl hij niet onbekend had be.
hooren te zijn met de verklaringen der latere Ontleed.
kundigen, die , nit den aanleg en de verwisfelingen des
ligchaams , en vooral uit de verkalkingen van het been.
geltel, met grond meenen te beweren , dat het gezondfte
ligchaam niet wel tot eenen hoogeren ouderdom , dan
van 150 of afro jaren, kan geraken. Even zoo gaat hij,
in de behandeling van het voorval der Sunamitifche,
Vrouw met den Profeet geheelenal met ftilzwijgen voorbij, hetgeen hij, volgens den Tekst zelven, ter
opheldering der Profetifche Schole en Bediening, had behooren aan te merken. Willekeurig is ook de uitlegging
van Hebr. IV: 12., alwaar de Heer RAU de zegwijze :
het Word Gods, volgens eene rhetorifche figuur, opvat
wegens God zelf, ten einde daarop zijne (telling to bonwen van God, als Regter over 's Menfchen gedachten:
terwiji het voor ieder onpartijdig Uitlegger blijkbaar is ,
dat, indien er met die uitdrukking al eenig Perfoon konde bedoeld zijn , (hetgeen echter nog zeer betwistbaar is,)
alsdan gewisfelijk geen ander kan bedoeld zijn, dan Jezus , de Zorn . ) van God, die in de ganfche redenering
voorkomt. Den wij moeten alte foortgelijke fouten
verontfchuidigen in eenen Man, als den Eerw. A.AU
Sze zich geftreugelijk hield aan het ilelfel zijner Jerk,
Zz 4
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zonder eenig nut van de voortgaande berchaving der letteren to ontleenen, doch aan den anderen leant dit gebrek weder vergoedt door den ernst en de zalving, wannude hij zijne onderwerpen , van derzelver zedelijken
leant, op het hart zijner toehoorders doet werken , zoodanig, dat wij gaarne aanneemen , dat Been zijner boorders ongetroffen zijn onderhoud verliet: hetgeen wij tinders vermoeden., dat flechts zelden het geval is der tneeste openbare voordragten van den predikffoel. Dit lite
Deel bevat Isb Leerredcnen, als 1.) Over de verhevenheid van het Evangelic, boven menfchelijke wilsheid en
magt , naar i Corinth. I: ag. 2.) Over den H. Paulus,
nls bewijs der waarheid en uitnemendheid van den Christelijken Godsdienst , naar I Tirnoth. is en 16. 3.)
Over de aanneming en verwerping van Jezus Christus,
door onderfcheidene rangen van Meidehen , naar Joan.
VII: 37-49 . 4 e n 5.) Over de gebnorte , den dood,
en de opwekkine van den Zuon der Stmatnitifche Vronw,,
naar 2 Kon. IV:
6.) Over den dood van Adam,
mar Gen. V: 5. 7.) Over Gods oordeeI 'mu-trent der
Alenfchen gedachten naar Hebr. IV: 12. 8.) Over
godsdienftige Atzondcring , naar Mark. I: 35. 9 en to.)
Over de Opvoeding der Kinderen , naar Proverb. XXIX:
17. II.) Over des Christens gedachten en vertroostingen , bij den dood zijner Vrienden , naar Joan. XI:
SO-26. Ia.) Over des Christens hope en gedachten,
ten aanzien der ontbindin g e van zijn ligchaam door den
dood , naar a Corinth. V: 1 en 2. Uitgever berigt , dat ten minffe een tweede Deel zal volgen , en tevens
op den rug van den titel: Editeur a entre les mains l'apprcbation des Eglifes examinatrices. Met deze zoo gerustItellende verzekering, ken ieder Lidmaat of Leek der Franfche Gemeenten , en welligt ook elke andere geloovige
Hollandfche ziel , op derzelver beilisfend gezag, dit Bock
veiliglijk in handen nemen.

Leerrede en Gebed, llitgefproken op den Dank- en Bededag
22 Febr. 18c9 , in de Kak der Doepsgezinden,te Sneek,
door P. w. FEENSTRA. Te S;;eek, bij C. van Gorcum.
In gr. 8vo.
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ijn eigen gevoelen over dit opftel, waartoe de
aanleidende uitfchrijving vrij laat inkwam, was
niet
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niet zoo gunflig om bet juist der (den) druk waardig te
keuren. Maar de hoop , door anderen opgewekt, dat
het lezen van dit gefchrift hier of daar (e)nige ftichting
baren, er dat vooral ook een gunftig vertier nog e(e)nige, alfchoon geringe onderftenning , aan ooze , door den
ontzettenden watervloed, te deerlijk bezod(en)te Landgeno'o)ren zou kunnen bezorgen, heeft mij tot de nit.
gave doen befluiten."
Met dit allezins zedig oordeel van den Eerw. FEEN■
STRA , en de opgave zijner loffelijke redenen voor het
ter drapers geven dezer Dank. en Biddagsrede, kondigen wij dezelve bij onze Lezers aan , niet zonder gunifige aanprijzing, en hartelijken wensch , dat de aftrek
aan 's Mans oogmerken beantwoorden moge. Den leiddraad van zijnen Tekst (Pfalm L vs. 14-17) volgende,
voert hij voor zijne Hoorders de gegrande redenen aan,
die Hollands Volk nopen moesten , om God, in dezen
tijd van bekommering, voor menigerlei genot van vroegere zoo wel als tegenwoordige weldaden de offerande
des danks te heiligen, tevens aan te roepen in den dag
der benaauwdheid, en vooral om Hem met boetvaardige
en deugdgezinde gemoederen te naderen; verrnits Geregtigheid een Volk verhoogt, en het offer der Goddeloozen , den Heere een gruwel, Beene verhooring te wachten heeft. Na zulk eene voorbereiding treedt zijn Eerw.
tot het plegtig Gebed van den Dag, allezins geftemd in
dien hartelijken en Vaderlandsgezinden toon, welken de
Leerrede ademt. Meermalen reeds gewaagd hebbende
van den arbeid zijner Land- en Ambtgenooten, met gelijk een doel en over hetzelfde flichtend onderwerp in het
Licht gezonden , houde ons zijn Eerw. ten goede, dat
wij in geen breedvoeriger verflag treden van den inhoud
zijner Dank- en Biddagsrede ,. , die , hoewel later door
ons aangekundigd , utter door ons geenszins in den
laatflen rang geplaatst wordt , maar veeleer,, naar ons
gevoelen , onder de beste is te rekenen. Taal en fpelling behoorden zuiverder te zijn.
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Disfertatio Philorophico- juridica Inauguralis de Libertate
quam
publico ac folenni examini offert B. H. LULOFS
Zutphania- Geltus , ad diem 21 Janii 1809. Groningx
Ho:likes. pp. 191. Evo.
spud Y.

j.

voor ons liggende Verhandeling van den Heer
D eover
devr:jheid
, welke hij , ter verkrijging van het
,
LULOFS

Neesterfchap in de Regten, op den 21 junij 1.1., openlijk ,
en, zoo als wij hooren, met den grootften lof verdedigd
beeft, Levert ons bij zoo vele andere een nieuw bewijs op,
dat de beoefening der wijsgeerige Regtsgeleerdheid aan de
Croninger Hoogefchool nog geenszins verflaauwt ; en het is
zoo wei de belangrijkheid van het onderwerp zelve, als de
belangwektende wijze, waarop de jonge Schrijver hetzelve
behandeld heeft, welke ons beast doet maken, om onze Lezers met den inhoud dezer Verhandelinge een weinig nader
bekend te maken.
Na in de inleiding het belang der zedelijke vrijheid aangetooni, en daaruit de redenen afgeleid te hebben, welke den
Schrijver, bij het ontwerpen van eene Verhandeling over de
regtelijke vrijheid, bewogen hebben, iets over de zedelijke
vrijheid te laten voorafgaan, verdeelt hij zijn onderwerp eigenaardig in twee Hoofdflukken, waarvan het eerfle ten opIchrift heeft ever de zedelijke vrijheid, het tweede ever de
regtalijke. Reeds in de inleiding had de Schrijver gezegd,
tint hij in het eerfte Hoofdfluk eigenlijk onderzoeken wilde,
of de mensch vrijheid van handelen hebbe, niettegenflaande
bet zoogenoemd beginfel van oorzakelijkheid alle vrijheid
voikomen fchijnt uit te roeijen; en derhalve verdeelt hij dit
Hoofdfluk, na eerst de bepaling der vrijheid, als afwezigheid
van dwang, en eenige waarfchuwingen , die men in het bebandelen van dit fink onder het oog diende te houden, opgegeven te hebben, in drie Afdeelingen, van welke de eerfle
de bewijzen der Fatalisten tegen de vrijheid bevat, en wet
de eerfte § die, welke bij de ouden voorkomen , de 2de
die, welke bij de nieuweren gevonden worden , en de 3de S
de flotfom deter bewijzen.
De tweede Afdeeling bevat het betoog der vrijheid, zoo
al s dit v6Or KANT gefchiedde, en geeft kort en duidelijk zoo
wel de gevoelens der Diterministen als der Indifferentisten op;
terwijl eindelijk de derde Afdeeling van di: Hoofdfluk de
leer der Critifche wijsgeerte ten opzigte van dit onderwerp
voorflelt. In deze derde Afdeeling worden, na eene krachtige
en mannelijke inleiding, waarin de duisternis vOdr ruin', en
het licht , door hem ontfloken , met een enkel woord wordt
opgegeven, § 1, deze drie vragen beäntwoord ; vooreerst,
hoe
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hoe heeft KANT de bewijzen der Fatalisten aangerand, door
dezeive binnen hunne grenzen te bepalen? van § 2 tot 9; ten
tweede, hoe heeft hij aengetoond, dat vrijheid met noodzakelijkheid in hetzeifde onderwerp ken verbonden gedacht worden? § io; en ten derde, hoe heeft hij de menfchelijke vrijheid als een postufaat onzer raCtifche rede boven alien twijfel verheven? § II en Is ; terwijl deze geheele Afdeeling
eene korre, en, near het den Recenfent toefchijnt , zoo duidelijk mogelijke, ten minfie in het Latijn mogelijke, verklaring van de voornaamfte refultaten van het theoretisch gedeelte der Critifehe wijsgeerte bevat; welke verklaring in de2e Verhandeling niet weinig veraangenaamd wordt, niet alken door een' , den Schrijver zoo bijzonder eigenen, beeldrijken 111;1, maar vooral door de zoo gepast aangevoerde verzen,
met welke hij zijn fink hier en daar doorweven heeft, en welke
inzonderheid in dit anderzins droog betoog eene aangename
afwisfeling verfchafYen.
Het tweede Hoofdfink heeft ten opfchrift over de regtelijke
'
beftaan,
vrijheid, en bevat, na een kort betoog vanderzeIver
en eene beantwoording van de vraag , wat de regtelijke vrijheid in het aIgemeen zij , twee Afdeelingen , waarvan de
eene ten opfchrift heeft, over de natuurlijke regtelijke vrijheid, de andere , over de burgerlijke regteltjke vrijheid , of over
de

regtelijke vrijheid in den burgerfiriat.

In de eerfte Afdeeling geeft de Schrijver eerst op, wet
hij door de natuurlijke regtelijke vrijheid verfiaat, nameiijk
eene afwezigheid van
dwanbe in een anders willekeur in den
Natuurilaar, (lac is in dienfleat, welke tusfchen den feat
van eenzanniheid en van de burgermaatfchappij gedacht
rnoet worden; en handelt hij vervolgens, in drie Onderafdeelingen, over den card der natuurlijke vrijheid, van s 29, over de grenzen der natuurlijke vrijheid, § lo, en einoelijk over de bepaling der natuurlijke vrijheid.
Offchoon ondertusfchen het regt een en eenvoudig is, zoo
kan men echter gefchikr bier eenige verdeeling maken ,
derhalve handelt de Schrijver §3 over bet regt van te leven,
daarhij met een enkel woord in eene noot over den Zelfmoord ,
§ 4 over het regt om zich de middelen om te leven te verfell:Wen , § 5 over de vrijheid van geweten , § 6 over het regt
tot een goeden naam, en § 7 over het regt om volgens den
verkInerden wil van een ander iets te verkrijgen,
in
§ 8 hiervan het algemeen refultaat op, en handeende in § 9,
met cen enkel mur krachtig woord, over de flavernij, en
vervolgens , in de tweede en derde Onder-afdeeling, over
de grenzen en de bepalingen der natuurlijke vrijheid.
De tweede Afdeeling van het tweede Hoofdfluk handelt over
de regtelijke rrijheid in den hurgerflaat , en bevat, na een kort
betoog van de, nit de menfchelijke natuur voortvloeijende,
nood-

n. Lur, or s

noodzakelijkheid van bet aangaan van eene burgermaatfchap.
Fii,§ 1 -3, over derzelver doe], hetwelk de Schrijver ce regt
in veiligheici van regten licit, § 4, over de flaatsmagt,§ 5,
zijne lepaling dezer vrijheid, met de opheldering eu verdedising dezer bepaling, van § 6-8.
Vervolgens handelt de Schrijver in deze Afdeeling over de
vier volgende fiukken: ovel• de natuurlijke grenzen van de magt
_van den opperfien gebieder in den flaat , weike hij daar in flelt,
dat hij niets anders doer mag, dan hergeen de burgers gerelrend kunnen worden gewiid te hebben dat hij doer zoude ter
bereiking van bet flaatsdoel; nit welken algemeenen regel hij
dan S ti deze drie gevolgen afleidt: vooreersr, dat hij ter
bereiking van dat doel geene onregtvaardige middelen mag bezigen; ten tweede, dat zich zijne magt niet mag uitilrekken
tot zulke dingen, welke nit de natuur der zaak niet onder
zijn gebied vallen , derhalve niet tot enkele meeningen
(opiniones), en eindelijk ten derde, dat zijne magt bepaald
wordt door de natuurlijke geli)cheid, welke tusfchen alle burgers plaats heeft. In de tweede plants handelt de Schrijver
over de magt van den opperfien gebieder, en we! § 12 en 13
ten opzigte van bet 'even, § 14. ten opzigte van da goedeYen , en § 15 ten opzigte van de daden der burgers. In de
derde pints geeir bij op, seat er voornarnelijk vereisehrwordt
lot de aanwezigheid der burgerlijke vrijheid, of liever tot de
aritoefening van dezeive;' waartoe hij brengt, vooreersr, wat
in de fiaatsinrigting zelve daartoe vereischt wordt, namelijk
grondwetten (leges fundamentales) § 1 7 en 18; ten tweede,
wat er in den oppellen gebieder vereischt worth, indict' men
loop kan hebben op eene ongefchondene en geruste uitoefening der vrijheid, namelijk regtveardigheid , goedheid en
Wijsheici , § 19 en 2o; en ten derde , wet er daartoe bij den
burger zelven vereischt wordt, re weten wijsheid, regtvaardigheid , vrijheid en vaderlandsliefde, § 21 '• waarbij hij einde.1ijk met een enkel woord over de weuen fpreekt, als uitoefeningen van de flat:tot-mgt. Eindelijk befluit de Schrijver
zijne Verhandeling met een onderzoek over het ophouden
van de uitoefening der burgerlijke vrijheid en over het
heyeiligen van dezclve ; in welk onderzoek hij dus te
werk gnat , dat hij eerst de vrang bantwoordt , of
de burgers fomtijds een opperfien gebieder, die zijne magt
misbrulkt, kunnen bedtvingen? waarin 'hij onderfeheid maakt
tusfchen den opperfien gebieder als zoodanig , en tus,fchen den opperfien gebieder als rnensch, § :3 e-25 ; vervolgens onderzoekt, wanneer,, § 26 , en eindelijk, op welk
eene mauler zij dit kunnen bewerklielligen, § 27; volgende
de Schrijver in dit geheele fink het gevoelen van den beroemden FEUERBACI-1, hetwelk dezeive der geleerde wereid medegedeeld heeft in zijn boekje
waaraan hij den titel gegcven
heeft, flnti - Hobbes.
Zia
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Ziet daar den inhoud van deze franije Verhandeling, welke
even zeer door de menigvuldige belangripre flukken , daaria
voorkomende, als door den manne!ijken aijl, waar;n aIles is
voorgedragen, boven de m. eeste Akademifche VerhaA:lingen
uitmunt , en zoo wel den jeugdigen Schrijver , die haar in
het Licht gaf, eds der Akademie, waarderzelver Schrijver goVJund werd, tot eer verarekt,

Disfertatlo medico-then:pent:ea inauguralis e re valde

febritnn intermittenfium medicatione , fpeciatim de ;nembrarum mejoruev cirewhikrictione , te g,f a.-zinibms in NalocoE210 Acad:uica CXDIOrala , pro grada defenfa a WILHELM()
REINERO VAN BAERLE. Traj. ad Rhen, ez cific. 0. y. van
Padden.butg et y. van Schoonhoven, 1809. pp. 48. 4to.
e hier aangekondigde Akademifche Verhandeling van den
Hoer
D
veelvuldige geneeswijzen der
tusfchenpoozende Koortfen, in het bijzonder over het binden
VAN MERLE , over de

van grootere leden des lige:imams, door proeven, in het Akademisch Gasthuis to Utrecht in het werk gefleld verdient
de oplettendheid der Geneeskundigen, vooral in eenen tijd,
waar men er zich meer bijzonderlija op heefc toegelegd , om,
wegens de duurte van den Koortsbast , andere middelen ter genezing anti to wenden , net to ontgaan. De binding van
grootere leden des iigchaains words alzoo als zulk eon help,
middel, waarvan, voor zoo verre wij weten , in ouzo nal
geene aanwijzing gedaan is , behalve in dit Maandwerk door
den in vele opzigten verdienitelijken Amaerdarnfchen Geneesbeer DE LEMON, (Letteroeff: voar iSo g . bladz. a7 illenge.ev.)
door den Schrijver meer opzettelijk behandeld en door p:oefnemingen als heilzaam befchouwd. Nadat zijn Ed., in het
Lie 1-1Dofdfluk, over de verfchillende en veelvuldige aangeprezene wegen en wijzen ter genezing der tusfchenpoozende
Koorts , en daarbij over derzelver ftoffelijke of middellijke
oorzaak en de geneesmiddelen der ziekte zelve, benevens die
der meest dringende toevallen, gehandeld, daarbij het voorzigtig maar tevens zeer heilzaam gebruik der braalt- en purgeermiddelen, bijzonder der eerften, aangetoond, en de veelvuldige door onderfcheidene Schrijvers opgegevene middelen
aangewezen heeft, komt hij, in het Ilde floofdauk , tot zijn
meer bepaald doel , — de overweging , namelijk, van de
genezing der genoemde Koortfen to bewerkftelligen, door de
grootere leden des ligehaams to binden, en daarbij de wijze mededeelende , hpedanig deze binding gefchieden moot,
en welke hare werking zij. Daar Akademifche Verhandelingen Wet zoo algemeen to bekowea zijn, willeu wij , teveng
ter
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ter proeve, hieromtreut des Schrijvers behandeling en verkinring mededeelen. Nadat bij de geneeswijze van den Engel-.
fchen Scheepsheelmeester KELLIE, door middel van tourniquets,
die deze bij den aanval der tusfchenpoozende Koorts , of
kort vddr haar eerfie tijdperk , aanwendde , medegedeeld
heeft; verzekert de Schrijver, dat tlerke linnen doe ken genoegzaam dit doel kunnen bereiken, en zelfs de voorkeur
verdienen. Heelkundige werktuigen toch boezemen vrees
in , en drukken in het tegentvoordige geval de flagaderen ,
daar het bier alleen op de drukking der aderen aankomt. Wil
men nu den zieken aan de genezing door genoemde binding
onderwerpen , ',men drage, indien zulks noodig zij, voor eene
geringe buikontlasting zorg, bevelende hem zijn bed te houden en den aanval der Koorts of te wachten. Dat deze aanitaande is , geven de gewone en bij Geneeskundigen bekende
verfchijnfelen re kennen. Nu worden , digt bij den okfel, oin
een van beide armen , en om de dije van de tegenovergeftelde
zijde bij de knie, of ook user, waar men in de afzetcing der
knie boven de dije de tourniquet gewoon is aan te leggen , de
banden zoo flerk toegebonden als de zieke verdragen kan ,wel
toeziende dat zij niet de dieper dan de aders liggende flagaders
drukken , omdat daardoor het doel misfen zou. Men behoort
wijders deze banden, op zijn minst gedurende zes minuten,
Toms langer, wel eens een kwartier uurs en langer, indien de
Koorts niet eerder wijkt , te laten liggen, en niet eerder weg
te nemen. Wanneer men nu zulks , bij herhaalden aanval der
koortskoude , zorgvuldig herhaalt, zal mem befpeuren, dat
deze aanvallen , zoo al niet geheol ophouden, ten minfte korter worden en allengs afnemen. Op deze wijze zullen bitter
zoutachtige , ligt vertlerkende , zoogenoemde oplosfende of
openende middelen de wegneming der Koorts volvoeren.
Om de wijze van werking dezer binding, door den kouden
aanval der Koorts te onderdrukken , te wrklaren , neemt de
Schrijver de theorie van den beroemden FR. HOFFMANN aan,
vastflellende, dat de koude, dat zwaar verfchijnfel, waardoor
de Koorts haar der natuur vijandig vermogen uitoefent,
eenen tlaat van krampachtige zamentrekking op de oppervlakte
des ligchaams daarfielt, waardoor, de huidvaatjas en vezeltjes
hevig zamengetrokken zijnde, de toevloed van het bloed naar
de grootere vaten met geweld vermeerderd wordt, en het hart
in zijn werkvermogen beletten en onderdrukken zou, indien
niet het vermogen der natuur door terugwerking en opbruifing
deze huidkramp ontfpande en overwon. War doet nu de binding, bij den aanval der koortskoude aangelegd ? Daar de aders
sneer naar buiten of op de oppervlakte des ligchaams gelegen
zijn dan de ilagaders, worth door deze huidbinding juist bellet, dat het bloed minder in hoeveelheid en min hevig in de

grootere aders, 'die naar bet hart loopen , terug vloeit, noch
met
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met zoo veel moelte bet hart zelf overladen, of in te veelvuidige en bevige zamentrekkingen brengen kan; terwijl intusfchen de loop van het llagaderlijk blued uit het hart naar de
ledematen vrij blijfc.
Zeven Waarnemingen, door binding, in het Akademiscb Gastbuis , onder bet opzigt van den waardigen VAN GEUNS, gedaan,
hebben den Schrijver van het nut en den gunfiigen uitflag overtuigd, zonder dat hieruit eenige nadeelige gevolgen voor de
gezondheid zijn voortgevloeid. — Wij danken den bekwamen
Waarnemer voor deze mededeeling, en durven de beproeving
van zulk een onfchadeli!k micidel gerust aanbevelen. In Gasten Weeshuizen kon betzeive vuoral ter verdere bevestiging
aangewend worden, wel zorg dragende, dat zuiks niet dan onder het opzigt van eenen bekwamen Geneesheer gefehiede.
Wij wenfchen, dat Doctor VAN MERLE in zijne geneeskundige
loopbaan voorfpoedig zijn, en in flaat zal gefteld worden om
zijne geneeswijze in werking te brengen.

Deflderius Erasmus te Bazel. Origineel (Oorfpronkelijk) Byfpel met Zang. Door c. A. VAN RAT. Te .thEfterdarn , bij Belinfante en Camp. 1809. In kl. 8yo. Buiten het Poorwerk 52 bladz.
wij de regt l ichterlijke en fraai herijmde Qpdragt aan
N adat
de Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Rotter-

dam voor dit oorfpronkelijk Hollandsch BIijfpel, onzen goo-

ten Landgenoot ERASMUS ten onderwerp hebbende, gelezen
hadden , verwachteden wij, reeds bij voorraad,,lets voortreffelijks in den arbeid des Heeren VAN RAY te zullen ontvangen.
Men oordeele over de gegrondheid van deze verwachting
uit de volgende regels , welke wij uit die Opdragt hebben
overgenomen:
,, Dult dit mijn zangfier, wars van alle praalverblinding,
En eeuwig vreemd aan zucht tot laffe vleijerij;
Dees' mijn geringe proef van kunst'looze eigenvinding,
Met guile opregte taal, op 't nedrigfle u toewij'!
ERASMUS grootsch vernuft is in dees' flaauwe trekken,
Hoewel ter zijner eer, geestdriftiglijk gemaaid ,
('k Gevoel mijn zwakheid:) in het minfte niet te ontdekken,
't Is door zijn EIGEN Ix, dat hij triumph behaaltl—"
ERASMUS ma, en wie is niet met de verdientien yaw dezen
Man bekend?
wordt bier door VAN RAY'S geringe proef
van kunftelooze eigenvinding naar het leven gefehilderd.
Da
Schrijver is te we! overtuigd (wad* al te uoderig dat
de
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de vermaarde Man een meerder en beiangrijker letterkundige
arbeid waardig is: maar hem, in den huishoudelijken kring,
als een' weldadigen Grijsaard of re malen , hem iijnen Landgenooten als zoodanig voor te fleilen , is zijn doel geweest;
en hierin is hij voortrafelijk geflaagd, zoo els dadelijk aan onze Lezers zal blijken , die gewisfelijk reeds van ons veriangen, dat wij hen met dezen huishoudelijken ERASMUS wat nader in kennis brengen.
Reeds het begin van het auk rick ons hiertoe in !kat. Het
gordijn worth opgehaald en zie dear terflond onzen grooten ERASMUS, zich bekingende over haat , nijd, laster enz.
en op de wijzen van : Femmes, voulez-vows eprouver en Ye
fuis natif de Ferrare, ecu pear allerlieffte vaudevilles zingende, waarin, wel is wear , de Man een weinig gromt , doch
het weder goed maakt en zich troost met deze krachtige aanfpraak aan zichzelven:
„ Dus vriend Erasmus, niet gebromd,
Daar gij 'er nog heelhuids afkomt."
Voorts uit eenen jongen fchilders leerling op eene vertrouwelijke en regt looze inanier de bekentenis lokkende, dat
deze verliefd, tot over de ooren verliefd is ; wijders aan een
jong, lief en vrolijk meisje (her voorwerp van des jongelings
genegenheid) zeer galant eenige douceurs zeggende , hear
over liefde en trouw onderhoudende , in het vocnbijgaan de
Refencenten een' veeg gevende, en op eene ,zeer belchanfde
en kiefche wijze den lust tot trouwen van een Jong meisje
met den lust tot eten van eenen Itongerigen Refencent vergelijkende ; nogmaals een airtje opdreunende over de nieuwsgierigheid der Vrouwtjes, en eindelijk het tooneel, als een behendig koppelaar , ai keuvelende verlatende , niet zonder het lieve meisje nog een oud Hollandsch fpreekwoord
te hebben geleerd , namelijk : dat de zon in het water

fchijat ?!

-

Wat dunkt u wel, Lezersl van dezen huishoudelijken ERASMUS ? Het is jammer , zult gij zeggen , dat hij zoo fpoedig
afcreedt. Ja I maar gij words fchadelooi getleld. De jonge
fchilders leerling en het piepjonge meisje blijven op het tooneel, en de jonge fchi!ders leerling (die een oogenhlik re
voren aan ERASMUS had verzekerd, dat hij zijne neiging in
het diepst der ziel wilde verbergen, dit Land mofst en wilde
verlacen, enz.) verrast u op flaanden voet met eerie liefdesverklaring near den nieuwflen fmaak, en het piepjonge meisje
(dat een oogenblik te voren aan ERASMUS gezegd had, dat
de gedachce om in den Echt te treden nog nook in hear opgekomen was) But op ftaanden voet toe, en bevestigt dus
iPlo fade hetgeen Sit4smus zoo geestig en kiesch van den
vrcis■
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Ineisieshonger gezegd had. Daarenboven

ERASMUS hat
ook nog wetter terug. Duch heteeen volgt, is op verre na
Met eniftige tooneelen tusfchen
zoo fraai en aardig niet.
IldLBEEN FROBENIUS SCALIGER en ERASMUS; verzoening van
de beide Innate:1; eeuwige vriendfchap tusfchen alle , en huwelijks-vereeniging van de beide Gelieven, loopt het fink af„
eri wel zoodanig tot eer van ERASMUS, dat IIOLBEEN hem de
lofi'praak geeft, dat hij een even zoo goed huvvelijksmakebar, als Wijsgeer is.
Wij kunnen van di: oorfpronkelijk Hollanclsch voortbrengfel niet meer zeggen." Het is een Bliifpel en moest daarom
belagchelijk zijn. Hieraan voldoet het boven verwachting:
de Ilutheur heefr ERASMUS maar eens regt belagchelljk voorgefteld. En dan nog de allerlieffte zangttukjes . . .
Last ons het laatfle zoete versje , dat ERASMUS zingt en
pan het publiek gerigt is , nog affchrijven ten gevalle
van die gene onzer Lezers , welke de fchoone zangkunst
beoefenen :

„ Achl zoo dit zwoegend hart,
Thans geheel vreemd aan fmart;
U roemen mag als vrinden
'k Zal dan door vreugd verward,
In HOLLAND mij bevinden."
Laten hongerige Refencenten, last bedilzuch t, last de bletU
ke en vale nil(' 's Schrijvers kunftelooze eigenvinding dan al
rusteloos aanranden, en Issterend zeggen, dat het ftuk van
lompe taalfouten en gemeene , platte ultdrukkingen krielt en
wen3elt; dat de amourette tusfchen EDUARD en AMALIA eene
geestelooze en afgezaagde epifode is; dat de liedjes vol geo
breken , zonder geest , en kreupel berinnd zijn, en dat ERAS'.
mos , galanterien uitkramende. ERASMUS vaudevilles zingende, ERASMUS, een huweiijk koppelende, ERASMUS, tegen de
Recenfenten uitvarende , een op eene jammerhartige wijze
verknoeide ERASMUS is ... Se:riper kan zich, in alien
gevalle, daarmede troosten , (1st het beter is benijd, dan
klaagd to worden ; dat de blinkendfle begaafdheden en verdienflen het meest aan de vervolging der bleeke en vale vijd
zijn blootgeffeld, en dat de Man , wiens grootsch vernufk
(hoesvel ter xiiner eer) hij geestdriftiglijk gemaald heeft, ook
vrij wat onaangenaamheden van die ileeke en vale nijd heat

moeten ondervinden.
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Loifirs Littdraires de Q. DE !LINES. (Collection Nouvelle.)
Amfterdam , chez Bertram & Comp. 18(39. In kl.

Buiten het Voorwerk en den Wow, iao bladz.
nncler dezen titel fchenkt ons de Heer Q. DE FLINES eene
nieuwe Verzameling van Franfche, Engelfcbe, Latijnfche
en Nederduitfche Verzen. Ver de meesten zijn echter in de
laatstgenoemde taal vervaardigd, en wij zouden daarom ook,
niettegenflaande de redenen, door den Auteur, in zijnen Brief
aan den Baron VAN IIEEKENDORP, voor zijne keuze bijgebragt,
beter geoordeeld hebben, dat het auk ender eenen Hollandfchen naam ware uitgegeven, om niet te gewagen van de
teleurftelling, die een Franschman, welke zich deze Uitypannittgen, op den blooten titel, aanfchaft , noodwendig moms
Oudervinden.
In vier talen w61 en vloeijend te dichten, is, zonder twijr
fel, iets zeldzaams, en bewijst, dat de,Heer DE FLINES een
IVIan is van vernuft en bekwaamheid. Meer , dan een bewijs
van vernuft , bekwaamheid en wdlbefteden tijd, kan, nogtans , deze verzeamakerij in vier talen niet opleveren. De
wezenlijke beminnaar en kenner der pazij ziet flechts op dichterlijke waarde, en ceder rchoon dichtftuk is hem welkom, in
welke taal het ook gefchreven zij. Het vermogen, om zijne
gedachten in onderfcheidene talen duidelijk, fchoon , ongedwengen en met juistheid en bevalligheid uit te drukkeo ,
weet hij, als een blijk van vlugheid, vaardigheid en oefening,
op prijs te tiellen; doch het komt daft p ier in aanmerking,
-tvaar het hem alleen om dichterlijke fchoonheden, dichterliji
gevoe/,, dichterlijke verrukking enz. te doen is. Zoo men nu
datgene, wat men in eenig dichtwerk met het groorfte regt
vcrlangt, in de, in verfchillende talen vervaardigde , verzen
van eenen Schrijver aantreft, dan heeft die Schrijver dichterlijke verdienften; maar hij zou dezelve niet minder hebben,
wanneer hij zijne gedachten flechts in eene enkele taaI had
uitgedrukr. Het vermogen, om in onderfcheidene talen verzen te maken, heeft dun met de dichterlijke waarde van eenen
Schrijver niets gemeen. Het onderfchettic hem wel als Man
van letteren en taalkennis , doch geeft hem in den rei der
Dichreren geenen hoogeren rang. Het komt ons zelfs voor,
dat het beoefenen der Dichtkunst in zoo vele mien veer de
Dichtkunst zelve nadeelig is. Immers, naarmate men zich op
bet maken van zoogenaamde kunstverzen en allerlei sardig le.
den meer toelegt, meet noodwendig de wezenlijke, en voor
den Dichter onontbeerlijke, Itudie meer verwaarloosd worden;
en het is hierom , dat men bij den kunftenaar, die alles, wat;
tot het werktuigelijke van de verzenmakerii behoort, in den

gene

LOISIRS LITTERAIRESe

4575

grond verrisat , en daarvan , bij voorkeur, telkens blijkeu
geeft , in ftede van fchoone dichterlijke voortbrengfelen , dikwijis niets anders ontmoet, dan proze, hetwelk, wegens het
kunftig dint en de gemakkelijke verfiftcatie, zeer Iigtelijk tot
den rang van poezij verheven words. Wij kunnen niet ontveinzen, dat deze aanmerkingen ook eenigertr,ate op den Hr.
ZDE Funs toepasfelijk zijn. Niet, dat wij deze Verzame/ing,
als geheel van dichterlijke waarde ontbloot, zouden
ken. Integendeel er komt 'reef in voor, dat in der daad nail
en bevallig is, — dat blijk oplevert-van des Schrijvers geest en
vernuft: maar lictgeea wij eigenlijk , en met regt, in een
tlichtwerk verlaugen , hebben kw] in de tnoeste dozer verzen
niet aangetro/Fen. Veei zelfs is beneden het niiddelwatige ea
bloote rlimelarij. Men ieze Ilechrs de Bruiloftsverzeu op
bladz. soy en za, het fink, op blodz. 85 en 86 voorkomende, en dat, over de gemakkeliineid om op den naam van Prederique te rijmen. Het beitaat nit 73 kleine revels, en heefc
even zou veel rijinklanken in ique. Waarlijk: dit is toch het
kunflige te ver gedreven. De Hr. DE FLINES gevoelt dit zelf,
daor Inj het vers dos befluit:
Juan amie unique!
„
Ye finis anon cantique,
Crainte , que la fabrique,
Le ton melancolique
De sous ces vers en ique
rams donne la colique."
Bijzonder fro:1i zijn ons voorgekomen de bevallige versjes,
'it het Fransch vertaald : Cupido en de Nyrnp lzen; Cupido met
de Maagden fpelende en Cupido herfchapea in een' !/finder. Ook
bet .dlles op zijn' Tyd, in den fmaak van CATS, heeft ons beliaagd , en onder de kleine flukjes hebben wij onderfcheidene
zeer geestigc gevouden, waaronder bilzonder uitmunten _De
Likas :n Dorirlde , Promo enz. Het tweede,
hoe zeer ook in het Latijn bekend, heeft in ons oog zoo veel
treffends en hevalligs, en is sevens zoo gelukkig door den Hr.
DE FUNES overgebragt , dat wij ons flier wederhouden kunnen,
om het bier voor onze Lezers of to fchrijven:
Likas en Dorinde.
Likes, can 't rechter oog, Dorinde, tan 't linker blind,
Zijn beiden vol bekoorlijkheden,
Schoon van ge/aat en welgevormd van leden,
Door iedereen om 't zeerst bemind.
Aan2
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Yonglingl om uw fchoon, met zoo veel rechts, gepreretro
Scbonkt ge aan Dorinde 't oog, waardoor u 't lichtbeftrattit.
Waarin het vuur der min zieh, bij elk °gag (*), malt,
Gij zoudt de Minnegod en zij zou Venus wezen.
(*) Daar

Wen;

opfiai mannelijk

zonden svij dezen regel lever ddlk

zich 't vuur der min, bij elkte aging, maalt."

sinekdoten en Karaktertrekken nit het Leven van den Prins.
LOUIS FERDINAND VAN PRUISSEN gefneuveld in den Slag bit
Saalfeld- den 9 0a. 1806. Met betrekking tot zijne Karakserfehets in de Geheime Brieven over de inwendige geo,
fieldheid van het Pruisfifthe Hof. Naar den derden Druk
otit het Floogduitsch vertaald. Te Zutphen, bij H. C. A. Thie..
me. nog. In 8vo. 84. Bl.
sl twijfelen geenszins, of tilt klein gefchrift is door de
v vrienden en hoogachters van den overledenen Prins in
zijn Vaderland, en wear men hem meer bijzonder kende-, met
goedkeuring en zelfs met geestdrift ontvangen;; het vertoont
den gefneuvelden Held , in meer dan tsen opzigt, in een zees
voordeelig licht ; en bij dezen en genen, bier aangehalldent
trek, zal ieder, die voor het groote en goede gevoel heeft,
den edelen mensch in hem eerbiedig bewonderen. Het
bevreemdt ons niet, dat leder Duitfcher over leder' perfoon
-en leder voorval met den Schrijver der Brieven, op den titet
gemeid , niet eenftemmig denkt ; men moge deze Karaktertrekken bij dezeive bewaren en bet ftrekke ten bewijze ,dst le3ere uitfpraak in die Brieven juist geen Evangelie is.1

Illagaz ,jn van slfbeeldingen tot opwekking van den keslust
aankweeking van het ontluikend redeneervermagen en gezond
verliand voor de vroegfie yeugd.
Stukjes. Te iltufierdans,
btj E. Maaskamp.
Tafereelen veer Kindeten, om zich niet onbedachtzaam in geva.
rev to begeven enz. Net difteeldingen. 48ij desszelfdess.rerjaardags- gefthenk. Een Leesboekje tot ondersvils en per..
maak voor _de kergierige Yeugd. Met Plaatjes. Bij den-.
Belida).
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%'arande van vreende Dieren ten vervelge van het
Mufeum van Natuurkke Historic voor Kinderen. Met 4fbeeldingen. IH Daisies. Bij denzelfden.
Blaern - korfje voor tie yeugd, of Befehrijving en Afkeelding der
.BIoeneen, tot eene baefening der Natuur, in alle jaargetijden. Bij denzelfden.
iet dear, Ouders! een ante/ Boekjes voor uwe Lievelingen, welke wij u metruimte kunnen atnbevelen. Gij zult,
met dezelven hun te vereeren , als eene epwekking tot of
belooning van betoonde vlijt en gehoorzaamheid, uwe Kindeten sneer wezenlijken dienst en duurzamer genoegen verfchaf:
feu, dan met de uitgezocirtite lekkernijen , die, terwijl zij
het gehemelte ttreelen door een oogenblikkelijk genet, de ziel
ledig laten, en flier zelden door een onmatig gebruik de ge-.
zondheid bederven en de teedere magen verzwakken. Gij
zult, integendeel , na het dankbaar genot van de hun hier flangebodene geregten, uwe lieve Kleinen even gezond en vrolijk
am ,u been zien dartelen; .gij zult u hartelijk verblijden over
den linvloed derzelven op de ultbreiding banner denkheelden.
.en op htznnen zedelijken fmaak; gij cult hen allengs zien hon..
geren naar vastere fpijzen, en eok dezen edelen trek op eene
gepaste wijze kunnen voldoen-, gij zult, met ddn woord , die
•indervrienden zegenen, die het niet beneden zich achtten,
hunnen tijd en vermogens te wijden aan het opkomend Ge'Becht, .aan weiks vorming de ganfehe Menschheid zoo wet,
als de ,eigene Ouders en Opvoeders zoo veel gelegen Ilgt;
gij zult, >eindelijk, oak aan den Uitgever u verpligt gevoeien,
die zich op dit belangrijk vak bijzonder heeft toegelegd.
Over elk dezer Werkjes afzonderlijk in 't breede te fpreken,
duldt noch ons beitek , noch de inrigting van ons Maandwerk.
Genoeg zij het, in 'c algemeen te zeggen, dat dezelve elle,
naar ons gevoelen, aan het oogmerk voldoen. — In het
eerst aangekondigde is met oordeel den gelukkigen middetweg gehouden tusfchen den nip en de voorfielting voor vol.
wasfenen , ,en die kinderachtige tut en uitdrukking, welke
den Kinderen zelve walgelijk is; de voordragt is berekend
near de onderwerpen en naar de vatbaarhek van Kleinen van
zes tot ache jaren en wat ouder, voor welken dit Werkje
bij uitzondering beilemd werd. De Plaatjes , in menigte
eroorhanden, zijn lief en uitlokkende.
Het tweede is misfchien in zoo verreddnig in zijne !bort ,dat
bet de onbedachte Jeugd , die ziehibmtijds onnadenkend in onbekend gevaar wikkelt, waarvoor de Man zelf met huivering
sou teragdeuzzen, op eene zinnelijke zoo wel als verilandige
Aaa3
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tracht te waarfchuwen. Voor drieste Knsapjes is het
dus inzonderheid gefcliikt; maar het ftirle , fchroomvallige
Kind, dat aanfporing en opwekking behoeft tot werkzame en
viugge oefeningen, zoudea wij het niet in handen geven, opd at het niet al te bloode en vreesachtig Ivierci: lets , dat niet
zelden een ongelukkigerr invloed voor het ganfche 'even hebben kan.
Her derde is voor Kindoren van meerdere jaren gefchikt,
en kan in vele opzigten derzelver kennis op de genoegefijkfie
wijzevermeerderen; terwijI de gekleurde Plaatjes Vol verfeheidenheid en lief geteekend zijn.
Bevatte bet te voren uitgegeven Illufeum van Natuurlijke
Historie geene andere dan Europeiianfche Dieren deze Warande
geeft de Befchrijving en Afbeelding van bet Dierenrijk (Viervoetige , Vogelen , kruipend Gedierte, Visfchen en Infekten) in
de overige Werelddeeleu ;zoodat deze beide Werkjes te zamen
een' kleinen Bufin uittnaken. Dezelve, waarfcliijnlijk uit bet
Fransch vertaald, zijn alhiet in twee Talen uitgegeven, zijnde het
Fransch tegenover het Hollandsch gedrukt , en kunnende alzoo
een dubbel oogmerk bereiken. Taal- en Natuur-kennis gaan hier
hand aan hand, wandeleade op het pad van onfchuldig Vet-maak ; 'en voorzeker overtreft deze Menagerie, in volkomenheid, die van den grootfien Vorsr. De Platen zijn fraai,
dock vele niet juist gekleurd, andere wat fierk aangezet.
Eindelijk , het Moen:ler& ueemt een hoogeren rang in, en
zal niet flechts der rijpere jeugd, maar ook vooral der fchoone SekCe bij bet Bort/11r raatn en het Penfeel welkoni
zijn. Het is eene navolging -van een Fransch Kunstwerkje ,
re Partys under den titel van",la Corbeille de Fleurs in 't Licht
gegeven. Wij vinden bier de Befchrijving en Afbeelding van
de_Pritnula Veris, het Fieoltie, de Roos, (der Blumenkijnigin ,
zegt JACOBI, in ziinen fraaijen Lierzang op de Roos ,
door den Dichter NEUTERS gevolgd; zieboven, b1.602.) de
Siring, de Kamperfeelle,. de Winde (Convolvulus,) de KarenMoen; ,de Klaproos , de Laurier-roos, en de Res/nor:7n.
Allen zijn naar het leven gekleurd, la fchijnen als te leven;
zoodat wij te rep der Kunst bier onze hulde mogen bewijzen,
— Maar wij moeten ons Verflag befluiten, en doers zulks met
de vermelding, 02t van dit Bloankorfje nog een tweeds Stukje
flaat te volgen , en dat de werkzame (Jitgever, door een goed
vertier aangemoedigd, eerlang eene niet minder keurige Afbeelding en fchiiderachtige Befchrijving der Vruchten, onder
den site] van bet Fruit/male, boopt te doen volgen,
Wiiie

RE-

REGISTER
V A N

BOEKEN EN SCI IF TEN,
Die in dit Stan: oordeelkundig tevens en vrijmoedig verhandeld warden.
Met derzelver Prijzen.

A.

A

anmerkingen op bet Werkje van .7. M. Schrant, ge-

8vo. f 0-5-8
539
"fanforgh , (,. M. y.) Lierzang bij de invoering van
het Wetboek Napoleon. Utr. bij de Wed. y. v. Ter64?
veen en Zoom, in gr. 8vo. f 0-5-8
Aanfpraak van den Bisfchop van Palencia aan zijne Gebij
loofsgenooten.
B. Saakes , in gr. 8vo.
f o• 7-e
355
Bolt en P. P. Bertram en Comp. ,
Adel. (De) Amft. bij
in gr. 8vo.
558
"Veen, (F. van) Levensgefchied. van Karel en Ferdinand,
enz. Am ft. bij d'Erve W. Houtgraaf. f 0-18 -o 655
Albers, (y. A.) Keninerken van eene de fpoedigfte hulp
vereitchende foort van Finest , of over de Croup. AtnEt.
bij L. v. Es, in gr. 2vo. f
357
Allen, (.. van) Opwekking tot Dankbaarheid, Boete en
Beterfchap , enz. Dev. bij G. Brouwer, in gr. 8vo.
f e -5-8
Almanak der Mufen en Gratin , enz. voor 1809. Mai
bij E. Maaskamp. f la-•
voor
f 2- 19-o
653
Anekdoten en Keraktertrekken uit bet Leven van Louis
Ferdinand van Pruisfen , enz. Zutph. bij H. C. 4.
Thieme, in 8vo. f o-io-o
676
4zevedo, (D. C. tr) Leerrede , enz. Ana bij Belinfatge
gib
411 Comp. in gr, 8vo. f 0-4-0
titeld het Leven van .7ezus,

Aaa4

B.

EntS T
B.

naerle , (W. R. van) Disfertat;o

Traj. ad Rhen. eec
offic. 0,, J. v.Paddenblirg &c. go.
669
.Bakker (G.) Redevoering over de betrekkingen tus-

fchen de Nat. Gefchied. der Dieren, enz. Haarl. bij
7. y. Beets, in gr. 4to. f 0-14.0
273
Baldasferoni, ( i1;) Verhandeling over de Avarijen.Arnit.
bij y. S. v. Esveldt- Holtrop , in gr. Svo. f s . 15- o
504.
Barbaz, (A. L. De Oorlog om twee Letters, of Am/tel. en Amfterdam. Amft. bij W. Brave, in gr. 8vo.
f o-6-o
444
Barrow, (7.) Reizen in China. Me D. Haar!. bij F.
Bohn, in gr. 8vo. [ 33- 8-o
69
IIde D. f 3- 18 - 0
463
Baur,,(S.) Levens van gedenkwaardige Mannen en Vrouwen uit de Achttiende geuw. lite D. Anat. bij y.
^llart, in gr. 8vo. f 3.0-0
541
Eeeld eerier volkomene Echtgenoote, gefchetst naar de
Spreuken Salomons. Amit. bij P. P. Bertram en Comp.
in kJ. 8vo. f 1-o-o
572
Begemann (C. G. S.) De dood van Lazarus, enz. Lijkrede op B. W. illtman. Amit. bij 4. B. Saakes , in gr.
8vo.f o-8-o
321
&lianas, (T. C.) Mengelgedichtles, gefchikt tot VoorfchriFten voor de Jeugd in de Scholen. Leeuw. bij .7.

W. Brouwer. f

O • 2.0

396

Berger, (9) Sophia , of de gevolgen der Ligtzionigheid, enz. Zaaud. bij H.v. Aken , in gr. 8vo. f 1- I0.0
215

Franc9 van) Natuurlijke Historic van Ho/.
land. Vden D. 3de St. Leyd. bij P. H. Trap, in gr.

Berkhey,

8vo.f

229

4-0-0

Dud Hollands Vriendfchap
dankbaar aan Neerlands Kroast , enz. Leyd. bij F. de
614
Munnik, in gr. 8vo. f 5-5-o
Befthouwingen, (Godsdienitige) gevolgd naar ?melon,
enz., Leyd. bij D. du Saar, in gr. 8vo. f z•8-o
Bilderbeck , (C. F Vrijheer von) De Doodgraver. IlIde D.
Leeuw. bij de Wed. y. P. de Boy, injr.8vo. f I-18-e
170
De Familie van Werning.
life D. Leeuw. bij de Wed. 7. P. de Boy, in gr. 8vo.

f

2 . 16-c

hide D, f 3 -0-0

ass
570
Brl-

R EGIS TER.
Zilderdilk , ff.) Kallimachus Lofzangen. Ana. bij P.
.7. Uylenbroek en y. W. Tntema en Comp., in gr. 8vo.
f 1 -16-o
23
E.— -- en M. Siegenbeek, Leydens Ramp. Amit.
bij 5. "Mart en Y. Ruh, in gr. 8vo. f 7-0-0
65
i..—,— -.._.- Floris de Vijfde. Treurfpel. Amli. bij
y. 'Wart , in gr. 8vo. f i -16-o
82
Treurfpelen. Ifte D.''s Hage , bij Immerzeel en Comp. in gr. 8vo. f 3-18- 0
295
6........... ■.. -...........■ IIde D. f 3 18 - o
337
— — Najaarsbiaden. Itte D. 's Hage, bij Iinmerzeel en Comp. in gr. 8vo. f 3-12r o
303
—
ride D. f 3- 1 2-0
509
•
— De Mensch , Pope gevolgd. AWL bij
y. Aliart , in gr. 8vo. f 4 - t6-o
416
(Protium K. W.) De Overttrooming. Amft.
433
bij lmmerzeel en Comp. in gr. 8vo. f 1 - 2 0
— — Vaderlandfche Oranjezuchi. Leipzig z805.
in gr. 8vo. I 3-o- o
604
r•----------- 's Konings Komst tot den Troon. Feestviering. Anift. bij lininerzed en Comp. in gr. 8vo,
f o- I 1 - o
6io
Blanken, yansz. (7.) Antwoord aan Z. F. Goudriaan ,
wegens het nieuw Ontwerp der Sluizen. 's Hage, bij
de Gebr. v. Cleef, in gr. 8vo. f 1 -0-0
34
tloemkorfje voor de jeugd , enz. Amlt.hij E. Maaskamp.
f a- io -0
677
Borgh(F. j. ter) Heelkundige Waarnemingen. Gron.
bij fr. Wouters, in gr. 8vo. f 2-8-0
98
Bosch , (EL de) P oimatuin "Ippendix. Ultr4eai , eTypographia B. Wild et J. Altheer,, 4to. f a- to - o
478
Bray , (De) Reis in Tyrol , de Zoutwerken van Saltzburg en Reichenthal. 's Hag. bij Immerteel en Comp.,
in gr. 8vo. f o- 18-0
415
Brieven (Geheime) over de inwendige getteldheid van het
Pruisfifche Hof , enz. IVde D. Amft. bij y. "Mart ,
in gr. 8vo. f 3- o- 0
363
— Vde D. f 3 -0-o
420
Brink, Eenige Vragen over den Godsdienst. Leeuw. bij
7. W. Brouwer, in 8vo. f o -3- o
ro
Het eenvoudig Onderwijs in den Godsdienst meer
gemakkelijk gemaakt. Als boven. f o-ta.o
ici
-- Eenige Vragen over den Godsdienst voor meer
10
gevorderden. Als boven. f o- 3-0
Aaa5
Brink.

it, EGIS TER.
Brinkman, (1V. C.) Wed. C. van Streek , De Aeneas vat
B. Sakes,
Virgilius. HI en IVde Zang. Amft. bij
in gr. 8vo. f r - ro-o
474
Broek, (H. W. Le Sage ten) De verpligting des Chris..
tens , enz. Rott. bij 7. Pols , in gr. 8vo. f o- 8-0
176
Brouwer , (3.) Drietal Redevoeringen ter gelegenheid
van Leg ens R.anp , enz. Leeuw. bij D. v. d. Slilit
in gr. 8vo. f o-ra-o
309
Braining, (G.) Dichterlijke Uirweiding over den tegen.
woordigen Watervloed , enz. Alom, in gr. 8vo. fo-6-o
257
rhevalier, (7. B. le) Reize naar Troas. Ifte D. Amft.
bij 3. S. v. Espeldt - Holtrop , in gr. 8vo. f 2-16-o
Christ, (3. L.) Verhandeling over de Aardakers , e634
nz.
Arnft. bij .7. C. Sepp en Zoon, in gr. 8vo. f o- la
146
°warren, (D.) Schei- en HuiShoudkundig Magazijn. Ifte
0. 's Hage
Zmmerzeel en Comp. in ge8vo. f 3-0- 0
22$

D.
naatberg , (B.) De -Sreenbergfche Famine. I/de D.
'sHage bij Imrierzeel en Comp. in gr. 8vo. fr -16-0 40
Discours fur les Progres des Sciences, Lettres et Arts, &c.
En Hollande , chez Immerzeel en Comp. in gr. 8vo.
f 3 - o.o
38i
Doijer, (A.) Leerrede ter aanprijzing van de Koepokinenting. Zwolle , bij 7. de Vr i, in gr. 8vo. f o- 5-3
144
E.
berflein, (3. F. D.) Edele Harten door Driften geE flingerd. Tooneelfpel. Amft. bij P. .7. Uylenhroek
in 8vo. f 0-14-0
47g
Eckartshaufen, (K. van) God is de reinfle Liefde, mijn
Gebed en mijne Overdenkingen. Gron. bij Oomkens,
in 8vo. f r-o-o
9Z
Elpizon : of mijne voortduring in den Dood. Ifte D.
173
Zaand. bij H. v. 4/ken, in gr. 8vo. f 3- 12 - 0
Eschasftriaux , Briefover Wallisferland en de Zeden zijner
Inwoneren , enz. 's Hage bij immerzed en Comp.
gr. avo.f
147
Es`

RE: G I S TER.
Eslartz, (U. C. Des) Verhandeling over de Croup. 's Ha.
13
ge , bij de Gebr. v. Cleef, in gr. Svo. f 1-4.0
Everaars , (ii.) Der Christenen verpligting tot zedelijke
Christelijke Volkomenheid. AmIL bij W. Brave, in gr.
8vo. f 0-6-0
49r
Ewald, (7. L.) Gcest en {trekking der Christelijke Zedekunde. Leyd. bij D. du Saar, in gr. 8vo,fo- to- o 96
KarakterIchetien van fommige Perfonen ,
voorkomende in de Lijdensgefchiedenls. Ama. bij
o
492
v. d. Hey, in gr. 8vo. f x
F.
eenjira , (P. 1P) Leerrede en Gebed , enz. Sneek, bij
664
C. v. Gorcum , in gr. Svo. f o .8-o
Flines , (Q. de) Loifirs Litteraires. Collection nouvelle.
674
4m11. ci!ez Bertram et Comp. 8ve. f I -5- co
roach in ziine Lotgevallen en Karakter beFock ,
fchouwd. Amfl. bij Y.v.d..Hey,, in gr. 8vo. f o-6-o
569
Fokke , Simonsz. (ii.) Dorus, of het Wonderkind, enz.
Hde St. Ama. bij .7. v. d. Hey, in gr. 8vo.f 1- io- o 86
Amiterdamfche Burger-Winteravond
Uitipanningen. Amit. bij C. Timmer , in gr. 8vo.
f a- 8-o
846
-- Historic van de Waag to Amiterdam. Amll. bij H. Gartman , in gr. 8vo. f i - to 0
471
------- De GenealOgie van Thomas- vaer.
Amft. bij H. v. Kesteren, in gr. 8vo. f 0-5- 8
524
Frank, (j.) /Eta Inflituti Clieici Univerfitatis Pilnenfis.
1829. 's Hap, bij Iinrnerzeel
18o8. /Inn.
'Inn.
en Comp. in gr. 8vo. f 2-4 0
460
G.
edachten (Vrijmoedige en Zedekundige) over eenige
Waarheden in den Bijbel. Me en Ude St. Leeuw. bij
W. Brouwer, in gr. 8vo. f I- 0-0 45
Gierig , (G. E.) De troostvolle Leer van de Goddelijke
Voorzienigheid. Iffe Afd. Zwolle, bij Y. de- Vri,
617
in gr. 8vo. f a- 4- o
Clatz , (Y.) De verftandige Christen in booze tijden I,
enz. Atuft. bij y. v. d. Hey , in gr. 8vo. f 1-16
a6s
Coede , (W.) Nienwe Catechismus der Natuurlijke Gefchiedenis. tide D. Zutph. bij H. C. 4. Thieme,
in gr. 8vo. 2• Io .262
Gott.

T

G

r

R EU/5 TER.

Geudriaan_ , F.) Brief aan 7. Blankets, yansz.,
over diens Ontwerp tot het bouwen van min kostbare
Sluizen. Milt. bij y. S. v. Esveldt- Holtrop , in gr.
svo.f i-o• o
4
Graaf (De) Orzano. Tooneelfpel. Amft. bij y. F. Nie.
man, in 8vo. f 12-0
a6c
Gratattia , Regtsgeleerd Magazijn. Iften D: ifte St.
Gron. bij W. Walters, enz. in gr. 8vo. f
506
Ormond, (W. D.) De Biddende Christen, of verzame.
ling van Gebeden. Leyd. bij y. v. Thoir, in gr. Ova.
f -13-o
89
Grotii (H.) Ephtole fix inedite edente A. Stolker.
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon, in gr. 8vo. f o-4- 0
333

H.

traafner, (y.) Reize in een Palanquin, enz. Hde D.
Amft. bij 7. 'Wart, in gr. 8vo. f 4- 16 -0
498
Hall, (M. C. van) C. C. Plinius Secundus. Amft. bij
y. "Mart, in gr. 8vo. f 4- x6-fl
553

Handfchriften. (Kleine Dichterlijke) XIXde Schakering.
Amfl. bij P. 7. Uyknbroek, in gr. 8vo. f i - zo 135
Hartenkeil,
7.) Bijdrage tot de kennis en genezing
van de Croup. Amite. bij L. v. Es, in gr. 8 vo.fo- i6- o
358
Pasfelt, (C. van) Rozendaal als de prachtigife bezitting
van de Gelderfche Graven en Hertogen, enz. Arnh.
bij y. H Moeleman Yung, in gr. SVC). f 3-12• o 439
Helmer:, (. F.) Gedichten. life D. Amft. bij
vserzeel en Comp., in gr. 8vo. f 3.12- o
599
Hemert, (P. van) Epistola ad D. Wyttenbach. Amjl.
aped J. S. v. Esveldt - Holtrop , 8va. f o - z6 .o
471
Hoofdflad (De verheugde) Amfterdam , bij de inkomst
van zijne Majefteit, enz. Ana bij E. Kaleveld, in
gr.. 8vo. f I-To-0
19t
Ember, (7.) Ifidoor,, de Boer van Riecl. IIde D.
Haarl. bij
L. diugustini, in 8vo. f x - so o 655
Hufeland, (C. W.) Aard, beloop toevallen en , genezing der Zenuwkoortfen, enz. Amif. en Gron. bij
L. v. ,Es ea H. Eakko I Hz., in gr. 8vo. f i - 5. 0
412

it.

GISTER.

rumboldt ,(4. van) Natuurtafereelen ; met Wetenfchappelijke Ophelderingen. lite D. 's Hag. bij Immerzeel
6o
en Comp. , in gr. 8vo. f 2 8-o
- en Bonpland s Reis. Eerfte Gedeelte.
A,getneene Natuurkunde en Historisch Berigt der
Loosjes Pz., in gr. 8vo. f 2-12- o
Reis. Haarl. bij
zoo
I en J.
ets over het herftellen der Dijken aan de Rivieren,
enz. Ana bij d'Erve C. N. Guerin, in gr. 8vo.
f o 6.0
20
Yaeobs (F.) en E. W. Daring , Latijnsch Leesboek
voor eerstbeginnenden. Amit. bij 3. R. Poster, in
8vo. f 0-14•0
348
ong , (C. de) Tweede Reis naar de Middellandfche
zoZee, enz. Haut bij F. Bohn, in gr. 8vo.

J

544

K.
Tyaartfpel , (Fabelkundig) ten gebruike der Jeugd.
's Hag. bij Immerzeel en Comp. fl-13-0
41Kampen , (N. G. van) Zedekundige Schoonheden der
Ouden. Ilde D.
Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo.

f

597

2 '4' 0

Karamffn, (N.) Verhalen, Leyd. bij P. H. Trap, in
gr. 8vo. f 1 -8-o
306
Reizen door Rusland, enz.. Hide D.
Leyd. bij P. H. Trap, in gr. 8vo.f a -5-0
$75
Prijsverhandeling over het Miltvuur van hhec
Kausch
Rundvee. Arnh, bij 7. H. Moeleman, ism. in gr.
8vo. t 0. Ts • o
323
Klijn , (H. H.) P. 3 Uylenbroek gefehetst in eene Itedevoering. Amit. bij C. Covens, in gr. 8vo.f co- 16. 343
Kanigsfeldt , (W. C. L. van) De Watersnood. Hist6rich Dichttafereei. Amit. bij P. 7. Uylenbroek,
o- 6• o
257
Kunst (De) om rijk to worden. Oron. bij W. Wouters
in 8vo. r o 4 .0
616

L.
r arontaine, (A) Ariftomenes en Gorgus, of Wraak
,&4 en Meufcheliikheid. Amit. bijdo Wed... Da, in gr.
8vo. I 18-o
Lao
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*Lafontaine , (Z.) Aline van Riezenflein. Me D.
Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. I a- 18-0
393
Alamontade, of de Galeiflaaf. IIDeelen. Amft. bij G. Roos, in gr. 8vo. f
0
52o
Lavater,, (g. C.) Stizhtehjlce Overdenkingen en Gebeden. Atha. bij 4. B. Saakes , in gr. ismo. f -o-o
322
Leven en Bekeering van Neel* Cease Amft. bij W.
Brave, in gr. 8vo.fo 3 o
570
LevensgevaIlen van een Fahrofpeler. Am% bij C. L.
654.
Schleifer, in 8vo.f s- 4- o
Ley, (K.) A Neu) Guide to the English Language. Rott.
209
bij W. Locke, in 8vo. f 3-o-o
Lis, (P. H. ran) Twee Bevestigings-Leerredenen.Midd.
bij S. v. Benthem, in gr. 8vo. f 0-13-0
354
Leghem , gun. (H. van) Gedichten. Ifte D. Amft. bij P.
Uylenbroek , in gr. 8vo. f a- 16-o
L6hr,, (5e. 4. C.) Kleinigheden voor Kinderen. Amft.
655
v. Vliet. f 2-o-o
bij
,Loo. (D. van der) Op , den Dood ran .7. Hinlopen. Utr.
bij de Wed. y. r. Terveen en Zoon. f 0-5- 8
Loosjes, Pz.( A.) Ewoud van Lodi:Ike, of de Ondergang
Loosjes Pz.
van Romerswaal. Treurfpel. Haar/.
in gr. 8vo. I-16-o
385
- Hulde aan de Maatfchappij Tot Nur
van 't Algemeen, bij derzelver 2 5jarig Beftaan. Haarl.
6to
bij
Loosjes Pz. in. gr. $vo. f 1-16 . o
Lulofs , (B. H.) .De Libertate. Gron. aped J. J. Hom666
kes , 8vo.
M.
agazijn. (Christelijk)IIIden D. 3de St. Hoorn , bij
.7. Breebaart , in gr. 8vo. f 0 14-0 354
•------ van Af heeldingen voor de vroegfte Jeugd,
enz. IV Stukjes. Amft. bij E.Maaskamp f4 - o 0 676
Marken, (B. van) Rom. XI. in zeven Leerredenen. Amft.
bij y.
d. Hey, idgr. 8vo. f
94
Matthes, (H. y. ) Leerrede ter aanprijzing van de Koe.
pok-inenting. Gron. bij W. Wouters , in gr. 8vo.
178
f o- 6- o
Mecima, (E. e.) De Doorbraken en Watervloeden gefchetst. Utr. bij de Wed. .7. v. Terveen en ZOOM.
257
f o-5 -s
Direr, (S. van der) Mengelingen voor de Jeugd. Me St.
128
bij
C. gong, in 8vo. f 0•8-o
Mer-

M

R E G I S TER.
Merkus, (P.) Disjirtatio de Legatis poenae mining relic7is.
Lugd. Bat. apud, Vid. M. Cyfveer.
164
1Vluiaer , (J.) ()ratio de meritis P. Csmperi in .dnatomiarn
Comparatam &c. Gron. aped T. Spoormaker , 4to.
N.
agedachtenis (De) van y. Kuyper plegtig gevierd
in Harmonica , en in Felix Meritis. Amit. bij
156
Uy;enbroek , in gr. 8vo.f o- 14-o
Neoer/and, en in 't bijzoncier het Proteftantsch Chris.
tendorn , op vieuw opgewekt , enz. Tide St. 's Ilage 9
bij de Erve j. Thiemj en C. Menfing , in gr. 8vo.
f - o
459
Nemnich ,(P. 4.) Nieuwe Reize door Engetand, S:chotland en ierland, enz. Itle . St. Amit. bij E. Maaskamp,
185
in gr. $vo. f 3-0-0
----- Illanum de Tabula , enz. Amit. bij
C, Hesfe , in gr. $vo. f 0-8-0
185
L.
1Vewton, (y.) De dringende kracht van Christus Liefde.
Dordr. bij 4.,Blusfd en Zoon, in gr. 8vo. f o-8 -o

N

224

Nieuwertuis (y.) Leerredenen. Zutph. bij H. C.
Thierne , in gr. 8vo. f I-12-0
585
Nimwegen (M. je. van) Leerrede over Pf. LXXXI:
14 -17. Rott. bij N. Corned, in gr. 8vo.fo- lo•o 315
Numan , (H.) Dc beoefening der Teekenkunde gemakkelijk gemaatt. Pie en Hde St. Amit. bij ,7. v. d. Hey
215
en H. v. 111unfier en Zoon, in 4to. f 3-o-0
O.
nnderwater,, (D.) De Vriend der Kinderen, enz. Leyd.
bij P. H. Trap, in I21110. fo-12-o
572
Ontdekkiag en l3ettraffing van geheime en groote Misdaden. Amft. bij y. v. d. Hey, in Svc). f 1.5.0 48z
Overberg , (B ) Handboek van den Christelijken Catholijken Godscli,mist. lite D. Dev i bij 5. W. Robyns , in gr. 8vo. f 2 io-o
349
P.
palm, (y. FT. van der) Leerredenen. Amit. hij J. 11.
Tart , in gr 8vo. f a - 16 o
129
Perponcher, (W. E. de) I Titnoth., Ephefen, Coll. en.
Philemon. Utr. bij
v. Schoonhoven , in gr. 8vo.
f - 8-0
9$
------- Het Leven van Jezus en zijne
Leer. Als boven, in gr. avo.fa,io-o
458
Per-.
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Perponcher, (W. E. de) Philipp., Hebr. en II ilimoth.
Utr. bij 1. v. Schoonhoven, in gr. 8vo fi -8- o
489

-------- Gedichten. Tweede Uitgave.
Als boven , in gr. 8vo.f i 16-o
567
POlitz, (K. 11. L) Over het noodzakcliik verband der
Wijsbegeerte met de Gefchiedenis der Menschheid.
Gron. bij Lk Wouters , in gr. 8vo.f o . 6•o
x98
Potter, (H.) Lotgevallen enz. op eene mislukte Reize
naar de Kaap. Me D. Haarl bij if. Loosjes Pz., in
gr. 8vo. f 2 0-0
283
Wandelingen enz. door fommige gedeelten van ons Vaderland. Ifte D. Amft. bij 4. B. Saales , in gr. 8vo. f 3.0.0
288
R.
syndohr, (F. W. B. van) Afgeluisterd Gefprek , enz.
over de hoogst mogelijke Aardjche Gelukzaligheid.
Amft. bij H. Gartman , in 8vetir io • o
561
Rapport van het Koninklijk Geneeskundig Genootfchap
te Londen , over de Koepok -inenting. Rott. bij y.
Hendrikfen, in gr. 8vo, f o 6-o
Rau, (S. F. J.) Sermons. Tome 1. a Leid. chez S. et J.
Luchtmans, 8ve. 3-0,-0
66*
Ray, (C. Z. van) Erasmus te Bazel. Bliffpel. Amft. bij
Belinfante en Comp. in 8vo. fo-8-o
671
Reading- book for the English Language, &c. Amft. bij
y. F. Nieman , it, gr, 8vo. f 1-5 o
256
Reddingius, (G. B.) Ophelderingen van fommige plaatfen van het Uitlegk. Handboek des N. T. Gron. bij
2t7
Zuidema, in gr. 8vo • / 1 . 5- o
Leerrede over I Petr. V: 6, enz.
's Hag. bij de Erve 3 Thierrij en C. Malt* , in gr.
8vo.f o- 5- 8
410
Milne Gedachten over het Leeraar sBrave, in gr. 8vo. f 1-5-03 657
ambt. Amft. bij
(W. G.) Kleine Schriften , enz.
Hide Bundel. Gron. bij
Zuidema , in gr. 8vo.
nt8
Bijbelfpreuken enz. Gron. bij
22Z
W. Zuidema, in 8vo.f o r4-o
Reinhard, (D. F. V. Leerrede op het Feest der Hervor.
ming. Lecuw. bij 3. W. Brouwer, in gr. 8vo.
f o • 6- o
405
Reis door Holland in 18o6 ena8o7. Ilde D. Amft, bij
lifaaskawp, in 8vo, /4.3.9.0
372
King

R

R L G I S TER.,
Ring (De) van Gyges weder g2vonden, enz. Wde D.
Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. f 0 . 0
36
Romans (Nieuwe) van Wieland, Lafontaine, Schilling
en anderen. IV en Vde D. Amit. bij L. A. C. Hesfe,
in 8vo. f 3-12-t)
125
Vide D. f i - 16- o
307
1.ome en Londen ; of de getteldheid der naastvolgende
Algemeene IN'Ionarchie. Amit. bij y. Allart , in gr. 8vo.
152
f 4 -16-0
Roscoe, (Tv) Gefchiedenis van het Leven en de Regering van Pans Leo den X. lite D. Haarl. bij F. Bohn,
in gr. Svc). f
324
.Rummerink (111.) Leerredenen, enz. Ude D. Dordr.
bij P. v Braam, in gr. S y°. f S-0-0
9
Rutgers, (4.) Leerrede over Amos IX: 5, enz. Haarl.
bij y. L. Augustini , in gr. 8vo. f
141
S.
_Caller, (.7. M.) lets voor Zieken en derzelver VrienLi den. Amtt. bij 3. dllart, in gr. 8vo. f i-o-o 271
Si:km/inn, (C. G.) Bcfchrijving van diens Opvoedings4
Ii ttituut , enz.
Amit. bij y. v. d. Hey , in 8vo.
f to - o
083
Gefchiedenis van den Huzaar Zwartmantel. Amil. bij y. v. d. Hey, in Svo. f -8-0
6i6
Sander , (C. P.) De Koepokinenting genees- en zede.
kundig befchouwd in eene Kerk. Redev. Rott. bij 3.
P. Kraeft en y.HendriRfen, in gr. S vo. f o-8- 0 407
Redevoering, ter bevordering van de
Koepokinenting. Rott. bij 3. Ilendrikfen, in gr. 8vo;
f to- o
407
Sarytfchew, (G.)Reis in het Noordoostelijk Siberie , enz.
Itte D. Amit. bij
"Mart, in gr. 8vo. f 4-16-o i7
Schilling , (G.) Roosjes Geheimen. Amft. bij L. Z. C.
Hesfe, in 8vo. f F. 16-o
88
Scheltema , (Y.) Anna rn Maria Tesfelfchade , Dochters
van Roemer Visfcher.
bij 3. W. Tntema en
Comp. in gr. 8vo. f 4-4 0
241
Scholten, (y. 3.) Twee Leerredenen over den Watersnood. Nijm. bij 3. C. Vieweg, in gr. 8vo. f o - 6 - o
141

Scholteni (W.) Specimen Hermen. Theol. Traj. ad Rhen.
aped 0. I. a Paddenburg &c. 8vo. f. maj.
625
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Bbb
Schrant

REGIS TER.
Schrant , (7. M.) Het Leven van Jezus, enz. Am% 14
Crajenfchot, in 8vo. f T-16-0
-- Het Leven van Jezus verdedigd, enz.
Amfl. bij B. y. Crajenfchot, in 8v). f 0-ro 0 539
Sprott, (W. A. Riiksvrijbeer van) Historie der Heeren
van ...4mfiel, van Tsglein en van lifynden. 's Hag. bij
Immerzeel en Comp., in gr. 8vo. f 2-4- o
43S
Sp:elman. (R.) De onfchadelijkheid van de Leer der Onmagt aangewezen, enz. Dordr. bij A. Blusfd en Zoon,
in gr. 8vo. f 2-o-o
485
Spiesf, (K. II.) Levensgefchiedenisfen van Zelfmoordevaars. Leeuw. bij de Wed. J. P. de Boy, in 8vo.
f 1-18-o
48r
a.-- De Leeuwenridders. I1 e D. Ama t bij
s-0
522
C. Timmer, in gr. 8vo. f
Stael Holflein ,(Itlevr.van) Corinna, of Tafereel van Italie.
1
lite D. Haarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. f
Delpbine. Ifte en Ude D.
Au& bij y. illart, in gr. 8vo. f 4-8-0
De vorftelijke Krijgsman op het flagSt averen ,
Saakes , in gr. 8vo. f o 6-o
veld. Annt. bij
484
l3elang van Gelderland, Utrecht en HolStalker,
land bij het aftluiten van de Lek, enz. Leyd. bij D.
335
du Mortier en Zoon, in gr. 8vo. f 0- 12-0
sicopendaal,
Verkiaring wegens bet Experiment,
of zoogenaamd Onzig,tbaar Meisje. Aunt. bij H. Ruyo- --o o
ter,, in 8vo. f o-i1
623
Streek, (Wed. C. van) Amfle/s \!Velkomgroet aan zijne
Majefteit , na den Watersnood. Amfl. bij A. Mars,
f 0-5 -8
9-57
&rick van en tot Linfchoten , (P. II. 4. 5 e.) Tien Lierzangen van Horatin; overgebragt. Amft. bij P. 9.
o
74
Uylenbroek, in gr. 8vo. f o
Klagt
bij
b,
t
N
Graf van den Heer y. Hinmpen. Utr. bij de Md. y.
1:7
v. Terveen en Zoon , in 8vo. f 0 - 8- o
Winter - Recep ten .
Amfl. bij P. y. Uylenbroek, in gr. 8vo.}1 -0-0 515
aYs -fo, (D. L.) Morborum exanthematicorurn descriptioTabtdarum forma ordinatee, Specimen, Pariolarum.
atque Vaccinarum decurfurn&curationem,exhibens.
497
ad. ex of. L. v. Es, 4ta, f I-z6-a
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REG /S TER.
Suerman, (B. F.) Disftrtatio Medico- therapeutic!? mart.
uralis &c. Traj. ad Rhen. ex Olic. 0. 1. v. Paddenburg 4to.
494.
Surr,,(T. S.) Fen Winter in Londen, enz. Eh D. Aunt.
/24bij C. 14 Schleifer, in gr. 8vo. f 2 . 18-0
ilde D. f a-18- 0
440
Swinderen , (A. p. van) Landregt van Wedde en Westwoldinger-land verklaard en opgehelderd, enz. In her
licht gegeven door het Genootfchap Pro excolendo fore
Patrio; zijnde van deszelfs Werken het 1Vden D. 2ci
St. Gron. bij TV. Wouters en W. Zuidema , in gr. 8vo.
3-0-o
54V
T.

Tabelle,

behelzende de Hoofdfoorten der Nederdnitfche Woorden, enz.Leeuw. bij P.1 l'iarda. f 0-4-0
5
Tafereel (Beknopt) van Spanje en Portugal, met betre' tking tot derzelver tegenwoordigen toettand. Aunt. WI
Y. v. d. Hey, in gr. 8vo. f - ao-o
330
Tafereelen van zonderlinge Gebeurtenisfen enz. Me D.
's Hag. bij Immerzeel en Comp. in gr. 8vo fi-Io- 0 87
voor Kinderen, om zich niet in gevareiz
to begeven, enz. Ana. bij E. Maaskamp. f 0-18-a
676
Teutem, (F. van) Proeven van Christelijke Godsvereering, enz. Utr. bij de Wed. Y. v. Terveen en Zoon
175
in gr. 8vo. f -0 - o
Tollens , CZ. (H.) Gedichten. ICte D. 's Flag. bij Immeras
zeel en Comp. in gr. 8vo. f 3 -0-0
Treurverzen , ter gedachtenisfe van P. Y. Uylenhroek ,
enz. Amft. bij C. Covens, in gr. 8vo. 1- 10.0 343

U.
Trilkens (Y. 4.) De Volmaaktheden van den Schepper
U in zijne Schepfelen berchouwd , enz. IlIden D. ale
Oomkens, in gr. 8vo. f3-16.0 397
St. Gron. bij

libba

V.

R EGIS TER.
V.

V

erhandelingen over de uitbreiding des Christendoms,
uitgegeven door TeVers Gn dgeleerd Genootfchap.
XXIlIfte D. Haarl. bij
Enfchedd en Zonen en
v. Walri , in gr. 4to.f 2-16-0
233
Tweede Berigt.
277
Verjaardagsgefchenk. Een Leesboekje. Amft i bij E.
Maaskamp. f 2-8- 0
67t
Vertellingen (Leerzame) en deugdlievende Voorbeelden
voor Kinderen , enz. Leyd. bij P. H. Trap, in 8vo.
fo z4 -o
655
Verzameling van een aantal behendige Schurkenflukken,
enz. Amft. bij 3. F. _Nieman, in 8vo. f i - 16- o 443
rollenhoven (y. M. van) Gedichten. Amite bij P. 7.
641
Uylenbroek, in gr. 8vo.
Voorboden en Teekenen der tweede Toekomst van d-n
Mesfias. hide St. Rom bij N. Camel, in gr. 8vo.
269
Jo • 16 0
Vooroordeelen (Het ongegronde van fommige) tegen de
Gereformeerde Kerk , enz. Leeuw. bij P. Wiarda ,
in gr. 8vo. f 2. o - 0
49
Voorst , (J. van) °ratio ege. Redevoering over het
Volksonderwijs in den Christelijken Godsdienst,enz.
533
Leyd. bij if. en J. Honkoop , in 4to. f0- z6 0
Forking, (G. y.) De Graaf Orzano, of de Bedelaar
van Napels. Tooneelei. Amft. bij H. Maenifzer ,
260,
in 8vo.f o-14- o
Vyftigtal kleine Vertellingen voor Kinderen, enz. Gron.
654
bij W. Wouters , in Sao. f 0- 3-0
W.
van) Biddags a Leerrede, bij gelegenheid
Waenen,
f r van den Watervloed. Utr. bij 0. T. v. Paddenburg en Zoon , in gr. 8vo.fo-8- o
G.) Uitvoerige Wiskunftige Atirdtijksbeirakh
fchrijving voor de befchaafde jeugd , enz. Amft. bij
5S
W. v. niet , in gr. 8vo.f 2-18.0
Warande van vreemde Dieren , ten Vervolge van het
Mufeum , enz. III Deeltjes. Amft. bij E. Maaskamp.
677
4.0
V.eber. (A. D.) en C. R. D. Martin, over de Procesbij
Nave, in gr. 8vo. f 4.2 -o 28
Itosten.
weir-
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Werken der Bataaffclie Maatfchappij van Taal- en nichtkunde. Hide D. zijnde het Iffe D. van het Antwoord
van per. de Vries, over de Dichtkunde. Amft. bij 7.
107
Apart, in gr. 8vo. f 3- o- o
Werner, Martin Luther, of de Aanvang der Hervorming.
Treurfpel. Amit. bij H. v. Kesteren , in 8vo. fi- io-o 392,
Westendorp , (N.) Rapport , nopens eerie nuttiger inrigGron. bij
ting van de Clasficale Vergaderingen.
Oomkens, in gr. 8vo. f 0.4 . 0
537
Westa man , (M ) flet Ontzet der Stad Leyden. Gefchiedk. Tafereel. Amft. bij H. Molenifzer,, in 8vo.
171
f o To -o
Willem en Naatje, of de Liefde door den Godsdienst
geheiligd. Amff. bij 7. G. Roble, in 8vo. f o- r-o
303
Woudenberg, (H. van) Leerrederen, bii gelegenheid van
den Watersnood, enz. Utr. bij de Wed. .7. v. Terveen
en Zoon , in gr. 8vo. f 0-16-0
410
Wyn , (H. van) Huiszittend Leven , enz. Iffen D. 5de
St. Arnff, bij y. Allort , in gr. 8vo. f - t6-o
Wy , tenbachii (DO Bibliotheca Critica. 17.91. 111. Pars
12 8 - 0
117. Amflelodami amid P. den Hengst,
9-51
Miscellanea Do&rinae Lib. Aing.
apud P. den Ilengst , 8vo. f 1-16- o
593
X.
enophon , Krijgstogt van Cyrus, door, 3. ten Brink.
Am bij y. ten Brink Gerritsz., in gr. 8v0.f 5 - o 0
193
q"- oung (E.) Nachtgedachten door if. C. Schenk.
1 Vde Zang. 's Hag. bij Immerzeel en Comp. in gr.
204
8vo. fi- i6 ,•o
Tpey, (A.) Gefchiedenis der Christelijke Kerk in de
XVIIIde Eeuw. VlIde en VIIIlle D. Mr. bij C. T.
v. Paddenburg en Zoon , in gr. 3vo. f 8-6-o
359
IXde D. f 4 - 8 -o
445
Tpey, ("1.) Syst. Handboek der Scheikunde. IVde D.
631
, in g r. 8vo. f 3 -18 . 0
Arndt. bij 171". v.
Z.

EG IS T E R.
Z.
onde (Over de) en de VerloFfing van dezelve door
JEJ J. 'C. enz. Door een Old-Ouderlin,* der Ifervormde
Kerk. Leeuw. en Aunt. bij D. v. d. du' is en W. Brave,
in gr. 8vo. f z-io.o
525
Tweede Verllag.
573
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ALS TOEHOORDERS MAG lIEGROETEN !

D

e blijde feestdag ter belooning van verdienften is
dan wederom verfchenen en ik ben opgetreden,
om,

) Op herhaald verzoek van velen, wordt deze Redeveering , nagenoeg zoo ais dezelve uitgefproken is, in het
iicht gegeven. De Schrijver meende zich verpligt te zien, dezelve de gedaante eener Gelegenheidsrede te laten behouden
ware hij aan het ophelderen en uitbreiden gegaan , dan had
dit flukske fpoedig tot een boek kunnen uitdijgeu.
MANG, 1809, NO
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om, door eenige vooraffpraak , U voor te bereiden tot
het voornaamlte deel van deze luisterrijke plegtigheid.
Niet zonder huivering heb ik het vereerend verzoek van Beftuurders der Mdeeling : Teekenkund e , on
deze fpreekbeurt te vervullen , aangenomerr. Befeffende dat deze bijeenkomst meer gewijd • is aan die
Afdeeling, dan aan die der Letterkunde, gevoelde ik
nrljzelven weinig voor de taak berekend, om, nit nava
en in den geest van de eerlte, te fpreken ter opwekking van een dankbaar gevoel voor de Kunst , dear
ik , gelijk bekend is, noch Teekenaaar, noch Schilder,
noch Kunstkenner ben. Dit alles moest te meer gevoeld
worden, wanneer ik mij te binnen brngt , welk eea
genoegen door ons gefmaakt is, toen de-welfprekende
STUART , in het vorig jaar,, aller aandacht en harten
boeide , bij de levendige fchildering en meesterlijketen toonitelling van de onberekenbare voordeelen der
Teekenkunst voor elle vakken van menfchelijke kennis.
lk moest veratoeden , ja vastftellen, dat dit alles zich
thans aan uwen geest zoude verlevendigen; en hoe veel
incest ik dan bij vergelijking en tegenftelling verliezen! — Dan, Mijne neeren! hetgeen eerst vreeze gaf,
fchonk naderhand vreugde; de herinnering van het geheel had van zelve g ene befchouwing der deelen ten
gevolge, en, deze de4 overweging, of ik in die deelen
geen on'derwerp konde vinden voor mijne Redevoering..
Natuurlijk viel mijne aandacht op de Vaderlandfche
Getchiedenis , welker nafporing federt jaren mijne
hcofdfludie na beroepsbezigheden is geweest.
lVlijnEdele Vriend was door zijn bellek wederhouclen ,
irr dit behagelijk veld uit te weiden. Ik zag hetzelve
aan voor mij open liggien, en; der wegen niet onkundig, bac:tot ik hetzelve in te treden.
Hulde aan de Teekenkunst , was het opfchrift van
STUART 'S rijk Tafereel. Voor mijne poging diene
lukle aan de Teekenkunst voor tie Vaderiandfelte
fehiedenis.

Ik zal, na weinige voorloopige aanmerkingen , mijne
eigenlijbe Verhandeling inrigten als een overzigt en
;forte beoordeeling van hetgeen door de Teekenkunst
in het Vak der Vaderlandfche Gefchiedenis is gedaan,
en ten flotte er iets bijvoegen over hetgeen,
inijn inzien, in dezen nog te hopen, te Wenfchen en
te verwachten is.

Gj ,

VOOR DE VADERLANDSCFIE GESCHIEDENIS.

3

Gij , Mijne Heeren !. zult zeker met mij inttemmen ,
dat mijne taak beter of te werken zoude zijn , en dat
alles duidelijker voorgedragen zoude kunnen worden,
indict/ ik thans , gelijk bij eerie Kunstbefchouwing , ge.
legenheid had, om mijne mondelinge voordragt met de...
delijke bewijzen , door vertooning van fchilderijen , teekeningen en prenten te Raven. Ik zal veel van uwe
verbeelding moeten vergen. Dan, om aan uwe bevatting
te gemoet te komen , heb ik mij bilzonder toegelegd,
de voorbeelden , die moesten worden aangevoerd, uit
de meestbekende gebouwen en werken te ontleenen ; en
ik zag mij bierbij niet weinig geholpen , door mij te
kunnen beroepen op de ten wonftelling van oude en
nieuwe Vaderlandfche Kunst , die onlangs , volgens
den wit van onzen kunstbevorderenden Koning , heeft
plaats gehad. Ik mag vooronderitellen, dat geen Kunstvriend deze , voor onzen Volksroem zoo vereerende ,
verzameling ongezien heeft gelaten. Ik waag het dati
gerustelijk alles aan uw verlicht oordeel to onderwerpen , en houd mij door ondervinding verzekerd , dat
toegevende aandacht bij befcheidene beoordeeling mijn
deet zal zijn.
Ilmemorsie

Wat de Teekenkunst zij, Mijne Heeren! zal ik, na de
befchrijving en de loffpraak van mijnen Voorganger,,
als bettend mogen aanmerken. Aileen zij gezegd , dat
thans de Teekenkunst neem in haren ruimtten zin en
derhalve niet alleen bedoel de gewrochten van de Teekenpen , maar ook die van het Penfeel , de Etsnaald eri
het Graveerflift , zelfs ook van het Groefyzer der Zegel- en Stempel-fnijders en den Beitel des Beeldhouwers,
welke , zonder door de Teekenkunst bettuurd te zijn,
niets goeds zouden te wege brengen.
\Vat de Vaderlandfche Gefehiedenis zij, zal ik even min
behoeven op te geven. Hare belangrijkheid wordt beter gevoeld, dan befchreven. Daar zij het is , waar,,
bij de vroomheid, het geluk en het onheil onzer
den , Bleileburgeren, Bloedverwanten ter bane komen„kan
het niet misfen, of elke ziel, waarin maar eene yolk van
edazinnigheid glint: 2 wordt met eenen gloed van gretie-

A

had
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head ontfieken, niet alleen tot warme deelne;ning ant her
let onzer Faderen , maar ook om hen in het weldoen na

volgen, te acnterhalen , roorbij te fireven.

1k neem ook dezelve in haren ruimtten Nict alleen zullen de Staatkundige en Ileldhaftige Gelchiedenis mij ten dientie than , maar ik zal tevens die der
Wetenfchappen. en Ktinften niet voorbijzien.
Als dienflen , die de Teekenkunst aan de Vaderlandiche
Gefchiedenis bewijst, meen. it in het algemeen te mogen voornitietten , (in plaatfe van elk deel 'niftier befchou-•
wing telkens als aan eenen maatft qf te toetfen , hoe groot
de betrekkelijke dienst van dezelve zij, hetwelk door
lierhaling vermoeijend zoude worden ,), dat de Teeltenkimst verfcheidene deelen der Gefchiedenis bewaart
en bevestigt , en dat zij de beoefening van dezelve
over het algetneen veraangenaamt en verlevendigt. On-.
tegenfprekelijk is de zorg voor goede fchilderijen
en prenten grooter 9 dan voor enkelde gefehriften. Penningen en beelden winnen het in duurzaamheid van beiden. Zegels aan a6t.en en gedenkfchriften bewijzen
derzelver ouderdom en . eclitheid ; en hoevele bijzondere deelen zijn uit teekeningen en prenten op te
belderen !
Wij moeten ons de Vaderlandfche Gefchiedenis voorflellen als een groot Tooneel , rijk voorzien van afwisfelende vertooners , even rijk in groote gebeurtenisfen wier begin, verwarring en ontknooping get1aiig
voortgaan, bij gefladige verwisfeling van vertoonplaats.
}lad de Teekenkunst nu voor ons de afbeelding van
het gelaat der voornaamfte fpelers niet bewaard , hen
aan ons niet vertoond in het costuum van hunnen leeftijd, de plaatfen niet afgebeeld, waarop zij werkzaant
waren, de betrekkingen niet aangewezen , waarin zij. met
znderen ftonden , eindelijk niet nu en dan her ondericheid der karakters en de woelingen der hartstogtent
gefchetst , en alles met de fieraadjen der beeldfpraak
der zinfpeling , der verdichting verlevendigd; dan zoude, 'mar mijn inzien , het genoegen van het beoefenett,
onzer Gefchiedenis than bij de tegenwoordige. °nitervinding , als dat van het lezen van eenig Tooneelftuk
bij eene goede uitvoering en vertooning. Allen werkt
nu mede tot eene aangettame en nuttige herinnering•en
verbeelding , even gelijk bij. zulk eene vertodning.,
wear

5
-mar Schilderkunst en Welfprekendheid den Dichter de
band bieden, en alles op het levendigst , en te gelijk
door het gezigt en het gehoor , aan het verftand won't
gebragt.
VOOR flE VADERLANDS-CHE GESCHIEDENIS.

Verbazend groot is bet aantal afbeeldingen van vermaarde perfonen onder onze Landgenooten , hetwelk
door Nederlandfche Meesters is verichaft. 'Behalve de
algemeene reden, dat een ieder,, als 't ware, een' na.tuurlijken trek voedt , om het geheugen aan zichzelven te doen voortduren , of dat kinderen en vrienden de herinnering verlangen aan het gelaat van den beminden , zijn hiervoor bijzondere redenen , in den rijkdom en de welgefteldheid onzer voorouderen , in bet
groot aantal kunftenaars bier te lande, en in het vorig
loffelijk gebruik, om de zalen en vertrekken, in plaats
van met ligt en vreemd behangfel of prenten, met fchilderijen en gewrochten van Vaderlanclfche kunst te verfieren.
De lust, om zich te doen conterfeyten , (zoo was weleer het woord) werd algemeen ; en fteeg iemand door
deugden of bekwaatuheden, door geluk of .coeval, tot
eenige vermaardheid, de Graveerkunst toonde zich ge,
reed , om deszelfs of bedding in het koper te brengen , en de affchijnfels vermeerderden weldra tot grooten get;ile.
Ik dunk verzekeren, dat , na de herleving der Kurtiten, er geen Vorst dezer Landen, geen Stadhouder,
geen Raadpenfionaris geweest is , dat er bijna geen
Staatsman zich door wijsheid en trouw,, of in aanzienlijke of gewigtige bezendingen , heeft leeren kennen,
geen Krijgsheld door dapperheid , cooed of rang heeft
uitgemunt, geen Geleerde onzen Volksroem heeft vermeerderd , geen Kunftenaar zichzelven heeft verheven,
geen Stichter van eene weldadige of nuttige Inrigting
zijnen naam heeft vereeuwigd , of de of beelding
van bun gelaat hefliat nog , en werd met deelneming
bij tijdgenooten en nakomelingen ontvangen en bewaard.
Standbeelden en dergelijke blijken van Volksdankbaarbeid waren fchaars , zoo wel in ons Gemeenebest als
in andere; doch het ten toon ftelleu van de Schilderijen
A3
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van dezen en genen in de Raadzalen vergoedde gedeel.
telijk dit nadeel. Vleijerij ()loge fomtijds deze eer aan
min waardigen hebben toegekend , het loffelijk voor.
beeld van den braven , Wiens gelaat de Regent dagelijks bij het behartigen der algemeene belangen voor
oogen had , en dim hij als den getuige zijner daden
konde aanmerken , ook de tegenftelling met den min
verdienftelijken, zijn waarfchijnlijk niet zonder nuttig
gevolg gebleven.
Eenige onzer Hoozefcholen mogen met de volgreeks
der Hoogleeraren in fchilderijen pronken. Wien uwer
met mij het geluk te beurte viol , om Zalen , waarin
eene verzameling van verdienftelijke Staatstnannen en
Geleerden bewaard wordt , in te treden, dat die voor
mij beflisfe, of hem niet een zeker gevoel van heiiigen
eerbied bezield hebbe
De grenspaal van onzen leeftijd zien wij dan achterurtgezet. Ons tijdperk wordt met die van vroegere ge.,
flachten vereenigd. Wij verbeelden ors, de perfonen,
die zich voor onze ware belangen in de bresfe ftelden
en onze welvaart bevestigden , als voor onze oogen
te zien, en hunne bedrijven , hun lot, hun roem vet.,
levendigen zich voor onzen geest.
Gij zult mij met uwe verbeelding wel willen verge•
zellen naar de groote Gehoorzaal van de Illuftre School
alhier, die dikwijis voor alien open ftaat. Hier vine
den wij de meesten der beroemdfte Nederlanderen bijeen.
ZVIj leeren er het gelaat kennen van MARNIX VAN
IONT ST. ALDEGONDE , den wijsften, den geleerdflen
Staatsman van zijnen tijd de regterhand van Prins
WILLEM I, en LIOHAN VAN DER. DOES , den moedi.
gen Verdediger van Leyden grooter misfchien met
tong en pen , dan met den degen.
Wij wijden er een
man aan OLDENBARNEVELDT , DE GROOT , HOOGER•
:BEETS en JOHAN DE WITT, doorluchtige Martelaren van
Staat. Wij ontmoeten er tevens de Prinfen der Geleerden ; mannen, wier gelijken bij andere Volken vergeefs sullen gezocht worden. ERASMUS , den Vader van
gezuiverden fmaak , den Herfteller van den redelijken
geest des Christendoms; — den reeds genoemden nupo nE GROOT , die in Mina alle vakken van weten=
fchap in den eerften , zelfs in fommige buiten alien
sang itond — PIETER CORNBLISZOON HOOFT , den
llollandfam TACITUS 2 onzen eerften Gefehiedfchrilver *
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vet. , onzen tweeden Dichter. Beide deze laatften zien
wij omringd door hunne talrijke Vrienden, HEINSIUS 7
VAN BAERLE VOSSIUS, EPISCOPIUS, UITENBOGAERT,

alien Dichters en Geleerden van den besten ftempel,
fommigen Heiden in het Rijk van %Vaarheid en Deugcl.
Bij de laatften is waardiglijk gevoegd DIRK VOLRERTS.
ZOON COOR.NHERT , de 'moedige handhaver van de
vrilheid des gewetens. Vrolijke gedachten verlevendigen zich , bij het zien van het gelaat van JANUS SE,CUNDUS , den bevalligften Minnedichter,, verhevene, bij het aanfchouwen van JGOST VAN DEN VONDEL,
den Grootvorst der Paten, en van JOHANNES ANTONI.
DES VAN DER GOES , deszelfs itouten naftrever, aaa
wien mflerdam zoo duur verpligt is. Een dankbaar
gevoel ontftaat er , bij het zien van EGERHAVE , die
bet eerst van alle Geneeskundigen zich eenvondigheid
ten regel ftelde , en duizenden perfonen aan den Staat
en aan hunne huisgezinnen wedergaf. FRANCIUS GRABVIUS , de BURMANNEN RINSCH NIEUWENTIJD en
vele. anderen , aan wier fakkels vreemden hun Licht
ontftaken , moet ik met Itilzwilgen voorbijgaan. Wie
is er onder de Letterkundigen , die zich hier .niet
.eenig bijfchrift van DE GROOT, BRANDT , Of VONDEL,
op eenige afbeelding, herinnert? Wie is er onder de
Nederlanders , die zich aldaar niet tor een edel gevoel
van zelfverheffing op Volkswaarde door de Teekenkunst genoopt ziet ? Ik durf mij ook beroepen, Mijne
Ileeren! op uwe eigene ondervinding , bij het zien der
fchoone afbeeldingen van Nederlanderen in het Konink.
lijk Mufmum ; van de Prinfen MAURITS en FREDERIK.
HENDRIK , wier legers de fcholen werden der Krijgskunst, en van de dappere Admiralen PIET HEYN , ALIKE
STELLINGWERF AERT VAN NES, en van MICHIEL DE
itUVTER

Welk eene verpligting hebben wij voor dit alles aan
de Schilders MIEREVELDT, MOREELEE , REMBRANDT,
IIALS ,BOL , VAN DEB. HELST , en zoo velen! Welke tevens
aan de Plaatfnijders DELPHIUS VISSCHER BLOTELING,
MATTHA11,1 SUYDERHOEFF HOUBRAKEN en anderen,
die de meesterftukken van de eerften als vermenigvuldigden
Naar mijn inzien wordt verder door niets meer overtuigend bewezen, dat de Gefcbiedenis zelve de beste
regrfpraak houdt over der menfchen handelingen, dan
A4
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door het blijven en verdwijnen van afbeeldingen onder ons. De trotfche rijke zonder verdienften moge
zich laten uitfchilderen met al ie pracht en praal van
geleenden glans; hij treedt of van het tooneel des ley ens, en zijne fchilderij , indien zij geene bijzondere
kunstwaarde heeft, verdwijnt met hem ce gelijk. Jegens de nagedachtenis van den verdienftelijken man
neemt de belangftelling geftadiglijk toe; en is het dat de
wezenlijke waarde van zulk iemand eenigen tijd miskend of ongekend blijft , het geringst toeval kan medewerken, om denzelven geregtigheid to doen wederva•
ren. Dit durf ik hopen van bet bezien der Ichilderijen
in den toren op Schreijershoek. Onder eenige afbeeldingen van Commisfarisfen tot de Walen vond ik onlangs bet gelaat van WESSEL SHIT, den edelen man , die,
met de zeldzaamfte tegenwoordigheid van geest en verbazenden heldenmoed , het huis en de bezittingen van
den Adiniraal DE RUYTER voor de plunderzucht van
het grattuw bewaarde, dzoo honderden voor de misdaad behoedde, en de eer van ifinfierdam vrij hield van
de onuitwischbare vlek der fchrikkelijkite ondankbaarheld jegens den grootften en besten Burger. Bij zijn
'even had SNIT hierdoor de Burgerkroon verdiend ; na
zijnen dood heeft zijne nagedachtenis het grootfte regt
op de dankbare hulde zijner Stadgenooten.
1■1■••■•10

Wat is een Tooneel zonder fchermzn , en zonder
kleeding, naar den tijd gefchikt? Men ftelle zich de
vertooning van een oud Treurfpel in een gewoon vertrek
en hedendaagfche kleeding voor , en men zal het antwoord hebben op de vraag : wat de Geichiedenis zoudc zijn , indien wij de verandering van kleeding, when gebruiken en gebouwen niet door de Teekenkunst
kenden.
De teekeningen in Kloosterboeken vertoonen ons misfchien de muffle gewoonten des Lands; de Zegels der
Vorften, de ■oncilte kleeding: zeker is bet, dat wij de
opvolging en verandering hiervan onafgebroken kunnen kenden , van het begin der Vijftiende Eeuwe ,
van den tijd van Vrouwe JACOBA VAN EEIJEREN. De
geieetdC VAN wI.JN fchonk ons, door bet uitgcven
Van
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van twee teekeningen uit het Privilegie-boek van PIETER BEOOSTENSWEtN VAN RENRSSE ge!egenheid, orn
bet Hofgezin van PHILIPS VAN EcuRGoNDIEN in deszelfs Ideecling te kunnen. De afbeeldingen van de Graven en Gravinnen van Holland, te Haarlem, mogen niet
verder reiken, dan tot den tijd van KAREL DEN STOUTEN , of IOC then van MARIA en MAKIMILIAAN; zij leeren
ons zeker de mode van Bien tijd, en federt is de beoefening der Teekenkunst zoo algemeen geworden , dat wij
den geftadigen wisfel van kleederdragt kunnen nagaan.
Wil men de aanwijzing van eene fchool van Costumes,
dat men de prenten in het werk van CATS nafla, en
men zal alle gebruiken in alle ftanden, gedurende zijn
tijdvak , kunnen opfporen. Waar zoude ik beginnen ,
waar eindigen , indien ik nit afbeeldingen van plaatfen , fteden , dorpen , kerken en kasteelen, of uit landkaarten , de veranderingen wilde bewijzen , door tijd ,
oorlog , brand, buskruid, watersnood , of door vrede , koophandel , rijkdom , weelde en ijver veroorzaakt , en alzoo de vermindering of verbetering van
Volkswelvaart en van kunst en fmaak irt de gebouwen
nagaan?
Er is bijna geene ftad , geen dorp , geen kasteel ,
geen aanzienlijk huffs, of het is afgeteekend en in plaat
gebragt, dikwijls nog uit verfchillend oogpunt. Welk
eene menigte van teekeningen en prenten van SCHOEMAKER , ROGMAN, RADEMAKER PRONK en velen zoude
Hoe vele fchoone fchilderijen
ik kunnen opnoemen !
Van SAENREDAM , BERGHEyDE , VAN DER HEYDEN , EMANUEL DE WITT en anderen ! Hoe vermakelijk is het
fonnijds , dat het voorledene alzoo voor ons geheugen
worde geroepen , vooral aangaande zulke plaatfen ,
waarop men door geboorte, woning of andmins betrekking heeft! Hoe veel zoude er alleen van ilmfierdam kunnen gezegd worden
01111•■■■1111

Dat wij ons thans , Milne Heeren! begeven tot de
befchouwing van den fchat van voorPtellingen van gerallen, waarbij de afbeeldingen van perfonen , zaken ,
ftanden , gebouwen en handelingen in vereeniging zijn
gebragt, en zoodanig zijn ingerigt, dat de toedragt
van eenige gebeurtenis ons voor oogen wordt gefteld.
Hier
A5

IO

UULDE AAN DE TEEKENKUNST

Hier warden niet alleen de grenzen van onzen leeftijd ,
maar oak die van onzen gezigteinder uitgebreid , en
onze ondervinding alzoo verbazend verrijkt.
Dezelve lawn zich verdeelen in verfcheidene foorten,
Tot de eerfte breng ik zulke teekeningen of fchilderiien,
bij welke de maker tegenwoordig heeft kunnen zijn, en
zich derhalve bij de waarheid heeft kunnen houden; —
tot de tweede , zulkc , die wel eene ware gebeurtenis
voorftellen, doch Welker toedragt de kunftenaar uit boeken , berigten en verbeelding heeft moeten opmaken; —
eindelijk zulke, waarbij de fchilder meet aan zijn vernuft heeft toegegeven , en , door geheele of gedeeltelijke
verfiering en zinnebeeldige voorftelling , bet een of
ander heeft getracht op te helderen en te verheffen.
Bekend is het, Milne Heeren !. dat Vreemden aan Nederlanders het bezit van eenen gevestigdeu roem in het vak
van Historiefchilderen betwist hebben. 1k zoude bijna
het tegenovergeffelde durven en willen ftaande houden;
dan het tegenwoordig beftek hut mil zulks niet toe, en
moesten_ wij aan zulke beftrijders jets toegeven , in de
meerdere eenvoudigheid der openbare Godsdienstaefeningen, en in den minderen luister en praal der voorrnalige
Regering , zouden gewigtige redenen voor eene mindere beaefening van het verhevenst deel der Teeken- en
Schilderkunst kunnen worden gevonden.
Dit alles ga ik nu met itilzwijgen voarbii; dan ik mag
de vraag niet onaangeroerd laten : of de Schilder zich,
bij vertooning van gevallen uit onze Gefchiedenis , tot
Richter mag verheffen, en aan fieraadjen ten koste der
waarheid plaats geven? Ik durf die vraag, bebalve voor
het zinnebeeldige, ontkennend beantwoorden, baud. bet
volgen van de waarheid in de hoofdznak voor het hoofelvereischte, en vermeen, dat , wordt deze niet tot grandflag gelegd , alles Fabel blijft, en nimmer Gefchiedenis
Pan warden. Hierom is het , naar mijn inzien , de
hoofdpligt van den Schilder , am , bij het kiezen van
een onderwerp , geenszins zich te begeven tot verzierde
verhalen of dichttlukken , maar zich alleen , ten minfte
voornarnelijk , tot onze vertrouwde Gefchiedfchriivers
te bepalen.
Wij behoeven niet ver te gaan, Toehoorders ! om te
bewijzen, welke de gevolgen zijn, wanneer Schilders
anders handelen, en diehtftukken raadplegen, in plaatfe
van echte gedenkfchriften. Wij zagen immers, bij de
ten
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ten toonftelling in twee Tafereelen, wier fchilderkunr
dige waarde ik geenszins berisp , zelfs g,aarne den
warmften lof geef , onzen REGULUS, JACOB SIMONSZOON
pa AUK verbeeld , als voor REquEsErts , en als af.
fcheid nemende van zijne Gade in den kerker. Schija
noch fchaduw is er in de werken van HOOFT en anderen,
dat DE nip( immer voor den Land voogd zij verfchenen ,
even min dat zijne Echtgennote bij hem in de gevangenis
heeft kunnen komen. Deze Tafereelen behooren dus niet
tot de Gefchiedenis ,maar wel tot het meesterlijk Trent...
fpel van onze grootfie Dichteres , LUCRETIA WILHEL•
bIINA VAN MERKEN.

Met alit een en ander wil ik eater niet gezegd heb•
ben , dat de Schilder zich zoo Itiptelijk aan de waarbeid zoude moeten houden, dat hij dezelve onbehagelijk
zoude kunnen voorftellen, en dat hij, als 't ware , tot
bet plat proza zoude mogen vervallen. Dit zij verre!
Historiefchilder mag de waarheid niet alleen in het
beminnelijkst licht doen voorkomen maar ook zijn ver"tuft in bijvoegfels doen blijken. Hij mag zich , nog
seer dan de Historiefchrijver, tot welfprekendheid verheffen , tot welfprekendheid, waarbij de geest der
Dichtkunst zich nu en dan en met heldere Hagen, zoo
tals in de werken van UOOFT, mag laten zien.
Naar mijn inzien, behoort het onder de voornaamfte
verdienften van den kunftenaar , het meest belangvergrekkend tijdaip van eene gebeurtenis uit te kiezen, daar
alles bij de Schilderkunst alleen taken en handelingen , en
tgvel derzelver Rand op an oogenblik, doet kennen; ter.
wijI de Gerchiedfchrilver en Dichter woorden meldt , bij
woortgang fchetst of fchildert , en eene volgreeks van•
aandoeningen kan opwekken. Befchouwen wij nu de
Alederlandieke Meesters uit dit oogpurtt , hoe veel heb•
ben zij tot opheldering en verfraaijing van de Gefchiedenis bijgedragen
goomm.14.0

De eenvoudige afbeeldingen van gevallen , door de
Schilders op de plaats zelve en in den eigen tijd afgeteekend, zijn zeker voor den beminnaar der Historic het
meest behagelijk.
Louder U, Milne Heeren: nu te vermoeijen mer de
op•

PULDE AAN DE TEEKENEUNST

optelling eener breede lijst van fchilderijen en prenten,
gebeurtenisfen in de Raadzalen of bij volksbewe acrin aen
regtsplegingen, krijgsbedrijven , belegeringen , inhalingen of lijkftaattien van Voriten enz. voorftellende, vraag
ik U alleen , of de Zeegevechten door WILLEM VAN DEN
•ELDE en de Veldilagen door JOHAN VAN HUCH.
TENBURG gefchilderd , U niet immer belangrijker zija
voorgekomen , dan zoo vele andere dergeiijke tafereelen.,
omdat men weet, dat beide die Meesters de Vloten en
Legers vergezelden , ten einde de voornaarnite gebeurtemisfen op de plaats zelve te fchetfen , en aizoo der waar.
heid met hunae kunst ten dienfte te ftaan ? Welk eene
deelneming bragt 'miners het wetcn van deze bijzonderheid aan, bij het befchouwen van de twee uitmuntende
fchilderijen van den eetstgenoemden Meester, bij de ten
toonftellingl Het eene , genomen op het gelukkig tijcIftip ,
dat de viag geltreken wordt op het Admiraalfchip van
ASECTE wekre nog het Vaderlandsch vuur op; en wie
was er,, die zich niet verheugde, dat onze VoOrouders
den eerften jaardag konden vieren van bet 'noodlottig
fpringen van het Admiraalfchip van WASSENARR OBDAM,
door het verbranden en doen opvliegen van dit Schip ,
het grootst en fchoonst der vijandelijke Vloot ? De
andere fchilderij , het binnenbrengen op de Maas van
vier veroverde Schepen , geeft nog een ononittooteiljk
hewijs dat de Hollanders de overwinning in den vierdaagilben Slag behaald hebben, die de Engelfehen zich ook
toefchreven.
Zulk eene zekerheid van waarheid vergoedt wel ems
het gemis van teekenachtige fraaiheden. Velen 1 ewer,
Mijne Heeren ! hebben waarfchijulijk met mij wel in het
eerst eenige afkeuring gevoeld, op het zien van het groot
fchilderftuk door TER BURG , het bczweren van den
Vrede van Munfter voorftellende , door de fchoone
Arent van SUYDERHOEFF en de mindere van POKER ()Ver.
bekend. Het zien van meer dan vijftig mannen , als
bazalten bij elkander opaaande , en met de aangezigten
naar den punt gekeerd , moge iemand koud later; maar
wanneer men overweegt , dat bet op 't roerend
is , waarop de Spaanfthe Afgevaardigden de handen op
Stet Evangelic leggen , en de Staat fiilze de vingers opfteken , om , met aanroeping van den heiligen naam des
Allerhoogften , op last van hunne Meesters, een Ver.hetwelk een einde maakte aan
bond te bevestigen
den

is
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den langilen Oorlog , waarvan de Gefchiedenis
waagt, dan werkt dit ftijve, dit
dit ttatige mede ,
tot opwekking van ernftige en gewigtige befpiegelingen,
en men dankt den Meester,, dat hij door geen bijwerk
de aandacht van het hoofdpunt heat afgeleid. Men ziet
bier het tijdltip, waarop de Oorlog eincligde, en waar
op de Onafhankelijkheid van dozen Staat plegtig wordt
erkend. Tot welke befpiegelingen wordt de aanfchouwer niet opgeleid, wanneer men van het einde van dezett
Oorlog tot het begin opklitut , en bij de verbazendtte tegenftellingen den zeldzaamiten lotwisfel bewondert! Hoe
vermeerdert nog de waarde van die Schilderij, wanneer
wij weten , dat elk aangezigt de getrouwe afbeelding is
van een vermaard perfoon! Hoe fmartelijk is het gevoel,
dat deze Schilderij , her onwaardeerlijk kunstjuweel voor
onze Gefchiedenis , thans buitenslauds en in vreemde
handen is!
Mogt ik mijnen lust den teugel vieren, hoeveel ['Joffe
zoude ik kunnen vinden voor dankbare vermelding; dan
ik moet mij bedwin o.en. Ik moet zulke itukken, waarin
hoofddaad waarheid, Roaring vinding is, ook met flit.
zwijgen voorbijgaan. Dan ik mag de wijsheid van Com.
mige groote Meesters niet onopgemerkt doen blijven
aan afbeeldingen , met een ander ooginerk vcrvaardigd,
het belangrijke, der Gefchiedenis eigen, hij te zetten,
door hun werk betrekkelijk te waken tot eenig gewigtig
deel van dezelve. Twee doorluchtige voorbeelden zagen
wij hiervan op de ten toonftelling. VAN DER HELST
maakte van zijn groot en voortrelfelijk fehilderituk het
Vredemaal ; PLINK itelde een fink ter gedachtenis,
hoe IIUYDECOPER met zijne manfchap het eerst bij den
Vrede ter wacht trok. Hier moest de Schilder wel eenig
middel gebruiken , om zijn oogmerk voor den aanfchouwer kennelijk te doen worden. Hij koos wijsfelijk. den
Dichter. JAN VOS fchreef onder het eerite:
van Wed, ja MARS vervloekt bet daveren
Van t zwangere metaai, en 't zwaard bemint de fchee.
Dies bieclt de dappre WITS aan de edele VAN WAVEREN

BELLONE walgt

Op 't eenivige Verbond den Koren van den VreiL

On-
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Onder het andere pIaatfte vos de volgende regels
Hier trekt VAN MAARSEVEEN het eerst in de eeuw'ge Vrede;
Zoo trok zijn Vader 't eerst in 't Oorlog voor den Stant.
Vernuft en dapperbeid , de kracht der vrije Steden ,
Verwerpen wel den wrok , maar geenszins 'c krijgsgewaad.
Zoo waakt men aan het Ij na 't moorden en 't verwoesten.
De wijzen laten 't zwaard wel rusten, maar niet roesten. (4)

Van de voorftellingen van gevallen , door teekenaars
tit boeken, berigten en verbeelding opgernaakt, zoude
ik insgelijks eene groote menigte kunnen aanwijzen. 1k
zoude deze aanwijzing kunnen vergezellen met vele aan,
merkingen over armoede van geest in fommigen, over
verzuim of miskerming van costuum in anderen , van
verkeerde keuze van tijd bij velen, ook van gebrek om
zoo veel waarheid in hunne tafereelen te brengen als in
bun vermogen was ; dan van deze onaangename taak zult
Gij mil wel willen verfchoonen. 1k mag echter niet onaangeroerd laten, dat rn dit lava vooral, bij de twee
teekenachtigffe prenten in de Vaderlandfche Historie van
WAGENAAR , de vlugt van 'HUGO DE GROOT en het
overvallen van de Broeders DE WITT vooritel/ende , ge.
ondigd is. De maker heeft noch het vertrek op Loeve•
Rein, noch dat op de Gevangenpoort in den Haag ge.
zien, zoo As ik bij eigen onderzoek weet , en hoe veel
verliezen beiden hierdoor !
Liever weid ik uit , om het goede , het voortreffelijke
van Vaderlandfche kunst in dezen te vermelden. 1k ken
onder onze Meesters niemand , die gelukkiger was in het
juiste tijd(lip te kiezen , en verfcheidenheid, leven , aan.
doening en waarheid in zijne tafereelen te brengen, dui
JAN LUYKEN. Uit het illartelaarsboek der Doopsgezinden
zoude ik dit vooral kunnen bewijzen; dan ik kies liever
de fchoone prenten , die , voor de Vaderlandfche Ge•
fchiedenis bijzonder gefchikt, thans voor de werken van
Boit,

(*) Deze Biychriften zijn bij de Gedichten van

niet to vinden.
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gelijkelijk dienen , en aldaar
gevonden worden. Dikwijls het) ik mij met eene aandach.
tige befchouwing en overweging verlustigd, immer heb
ik mij verwonderd over den rijkdom en de juistheid van
's mans verbeelding; nooit heb ik het kunnen verklaren ,
hoe het mogelijk is geweest , dat zulk een zacht ,
een 1E1 gemoed, als dat van JAN LUMEN voortdurenden lust heeft kunnen voeden , orn de fchrikkelijkfle tooneelen van woede en wreedheid met fludie en naauwkeu.
righeid voor te flellen , en pijn , fmart en weedom op het
treffendst re fchilderen. lk herroep voor uwen geest
de afbeelding van den Beeldenflorm , den Spaanfchen
Bloedraad , het Ophangen van PACIECO , den Moord van
Naarden, den Slag tegen Bossu, de Overweldiging van
Maastricht, de Spaanfche Farie , en den Aanflag van mt.
JOU op Antwerpen.

Wie kan zich iets fchrikkelijkers voorflelles, clan de
Moord van Naarden, waftr vierhonderd weerlooze Bur.
gees, in eene kleine kerk geroepen en gefloten, door den
trouweloozen vijand avervallen worden, die eensflags in
het honderd fchiet, en met dolk en degen op de vet..
fchrikte menigte influift?
Dat wemelen order elkander van atm jcbre in zoo ene
een plaats gepakt , dat buitelen in bun eigen of /limner me•
deburgeren en fpitsbroederen Med , dat doodvewen van tronien, breken van gezigt, krirnpen van leden , vlechten van
vingeren , syringes; van handen, was we/ het grotOzaarnst
wezen , dat ooit oore of aoge mogt voorllaan , — en echtee

Verzinnelijkte HOOFT bet voor 't oor, LUYKEN voor het
mg I Wij zien het... werwaarts de burgers zich keeren ,
de wanden flaan pal , de dood in de deter !

Wie kan iers treffender verzinnen dan de afbeelding
der Verovering van Maastricht ,'Ilormenderhand ? LUY4
KEN kipte uit den bajert van fchrikkelijkheden het bn tzettend tijdflip , dat de moeders , uit erbarming wdedende
tegen hare eigene kinderen , hen in den vioed en zich daar
na werpen.

Woeliger is geene teekening, dan die van het uitjagen
der knechten van ANJOU uit tintwerpen. — De poort
tot anderhalf mans hoogte met lijken gepropt; mensch is met
mensch, paard met paard begraven , daar de levende tuschen wroeten, uitflekende de koppen, fnakketrde naar abntegt. Pile te
te voet naar de veste gerioden, ploffen

i
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van haven neer ; fonimige verdrinken door gebrek aanziPent.
kunst , andere door gewigt van wapenen. Uit de venfiersr
fpat een bagel can musquetkogels , die niet !Nis mogen.
Uit de venters en van de daken flort een flagregen van flee.
nen , blokken , banken en tafels , verplettende de onwaarde
gasten.

De Slag tcgen BOSSU .... Dan waartoe zoude ik
voor uw gezigt meer fchriktooneelen opcnen? 1k moet
derhalve ook met ftilzwijgen voorbijgaan de fchoone,
maar ijsfelijke prent van PICART, waarbij het deerlijkst
fchouwfpel uit onze Geichiedenis , de mishandeling
der lijken van CORNELIS en JOHAN DE WITT, wordt
vertoond , en de Kunftenaar zeer gepast een Hond
voegt bij bet geboefte , hetwelk met hand en tand
woe& in het ingewand der vermoorden. 1k mag echter
Diet onopgemerkt doen blijven dat de Kunttenaar in
deze prent de afbeeldingen van voorname aanhitfers
van dit helsch bedrijf , tot hunne eeuwige fchande en
ten affchrik der nakomelingfchap, bewaard heeft.
Met meer genoegen vestig ik uwe aandacht op de
fchoone , rijke , en onze harten als Nederlanders verheugende tafereelen van den bekwamen LANGENDIJK
door SALLIETH in bet koper gebragt: Neerlands glorie
zn chatram , en de roeprilke en zeer gewigtige Overwin•
Ding bij Nieuwpoort.

Uit beide blijken zoo wel het veritand als het vernuft
van den teekenaar. Op het eerile mogen eenige aanmer•
kingen vallen, om de.overeenkomst van partijen met die
in oudere prenten ; de Meester heeft voor beide het belangrijkst tijdtlip gelukkig gekozen. Voor het eerfte,
het veroveren van het voornaamst Zeekasteel der vijan•
den, the Royal Charles ,— voor het andere, de aankomst '
van den Admirant VAN ARRAGON, den vijandelijken Op-.
perveldheer , als krijgsgevangen , bij Prins MAURITS. Al.
les is verder to meer opgefierd , door het volgen der
beste afbeeldingen van de voornaamfte Zee- en Krijgs.
helden , aan wren bet Vaderland zoo veel verpligting
heeft.

No genaderd tot de befchouwing van zinnebeeldige
fchilderijen en prenten, zie ik een even ruim veld voor
mij open. 1k bedoel hierbij het gebruik van beeldfpraak,
al.
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allegorien , j?ovennatuurlijke en denkbeeldige wezens,
Heidenfche Goden en andere voorwerpen van de Fdp elleer , en inwevingen van — en toefpelingen op — croonbeelden uit de. oude Gefcinettnibfen ook uit de Na.
iuttrliike Flistorie.
De Penaingkunde biedt zich het eerite aan , alghebbende
deze het zinnebeeldige rich bijzonder toegeigend. Onze
Medailleurs mogen nimmer den hoogen trap van volmaakt•
heir' hebben beklornmen , then de Franfehen bereikten in
den leeftijd van LODEWIJK DAN XIV, toen eerie geheele
Akademie voor dezelvewerkte,enitet zinnebeeldige tot
in dezen , op
het eenvoudige bragt ; wij kunnen
zien de
de kennis onzer Gegroote Meesters roemen ,
fchiedenis hierdoor :ten hoogfie .. bevorderd ,• veriterd
verrilkt en bevestigd. VOOr het gemeld waren
onze Medailleurs , SMELZING, *IINTGES VIANEN en
altderen, de voorgangers, hunner Juinstgenooten in andere Landen, ;,en elk, die geen vreemdeling .is in de werken
van VAN MIERIS C11 VAN LOON, zal dit met rnij erkermen.
Toen de geleerde GOVERT VAN SLINGELANDT , in, het
luisterrijkst tijdvak van .het Gemeenebest, van x655 tot
1672, zijne bekwaamheia ter ordinering der Gedenkpen.
ningen op gewigtige voorvallen, die destijds niet zeld.zaam waren, aan de ltunftenaars kende, kwamen er die
voortreireitike Medailles, die nog als meesterflukken van
vernuft en vinding_worden aangemerls.t. - Men herinnere
zicht den Penning op den Vrede van Breda : Mitts ac
Fortis,„ die naderhand door KAREL DEN II, Koning van
Engeland , als cep voorwendfel genomep word van de
Oorlogsverklaring; en dien met het nedergedaald Boeld
des Vredes , misfchien rijker in teekenktm.tige.veraienften.
Ilz [nag de 4mfler dam (Me Medaille op dien Vrede ooi
niet onaangeroerd laten.. Zij is bekend met den naam:
.de Hollandrcne Leeuw.. Or VONI'EL hij zijnen meesrerlijken Vredezang dezen Penning voor oogen ,hebbe gehad, dan . of :de KunItenaar herwerk van dezen Prins
tier Dichteren hebbe gadegetlagen . , is niet to
1-let flout opfchrift is hoogstwaarichijnlijk door VAN
IIF,UNINGEN getield.
De HOLTSLIEY I S hebben naderhand onzen roem in dezen
aanzienlijk ttaande gehouden en verweerderd; .eri hoezeer
thans deze kunst kwijnt en voor onze nieuwe Gefchie.
denis , weinig heeft bijgedragen, beide is sneer aangebrek
van
B
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van aanmoediging door den tegenfpoed der tijden , dart
aan gebrek van bekwame mannen in dezen toe te fchrijyen. Geen ander Volk , behalve het Franfcbe , kan
zulk eene vrOege , zulk eene volledige volgreeks van Gedenkpeuningen voor de Gefchiedenis, als het onze, aanWijzen.
In het zinnebeeldige hebben ook de Nedertanders in
andere opzigten uitgeblonken. Bij vele gelegenhedert
van plegtige en luisterrijke vertooningen, als bij Inhalingen en Verlichtingen , Vredefeesten en wat dies meer
zij , hebben hierin verfcheidene Meesters , vooral noMEIN DE HODGE gefchitterd. Dan nimrner flak die
bekwaamheid doorgaans meer nit, dan jaariijks in den,
Haag , bij het oprigten der Meiboomen , waarvan d'e
gewoonte tot in 1794 bleef beftaan.
Vleijerij en gunstjagt molten" nu en clan eens een zirrnebeeld te hoog geftemd hebben ; doorgaans was er zont
veel kortheid en klaarheid , zoo veel fnedigs en eenvoudigs bij, zoo wel ten opzigte van het zinitaal als van
de zinfpreuk , dat het voor liefhebbers van geestig
vernuft en voor beminnaars van de Gefchiedenis belangrijk is, de prenten hiervan te verzamelea; het kan eene
School worden in vele.
De Schimp- en Spot-prenten , die , zoncTer tot het
zinnebeeldige over te gaan , zelden eenige waarde hebben, moet ik bij deze afdeeling gedenken. Er beltaat
eene groote menigte. Partijhaat ttraalt wel in vele door;
dan fommige hebben zeker eenigen dienst gedaan , door
den weg te banen , ten minfte fpoor te geven, tot het
vinden der waarheid. In dit vak hebben de Nederlandert
niet uitgemunt. De meeste Spotprenten zijn grof beleedigend; andere meer bot dan fcherp , en dreigen meer
dan zij &ken; fommige zijn vol van Attisch zout ; cleze zijn meest nit den tijd der Kerkgefchillen, en van de
ihnflerdamfcbe School. Men herinnere zich, uit vele,
de Weegfchaad. Onze nieuwere ga ik liefst met Itilzwijgen voorbij; even min zal ik mij uitlaten , of het nut
van dezelve, door de kwaden eenigzins in toom te hon.den voor eene foort van Volksregtbank , en het nadeel, door aanlealing te geven aan laster en zucht tot
beleedigen, elkander op- of over- weegt , en laat de beanderen over.
flisftng
Het zinnebeeldige , Mijne Heeren ! is verder voorat
cea.
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under ons verheven, door het gebruik, om in RaadzaTen en Vierfcharen, voor zolder- en fchoorfteenaukken
of behangfel , allegorilche tafereelen te kiezen. Hoe
zeer zoude ik kunnen uitweiden over fommige fchilderijen , in de beste Plaatsbelchrijvingen geprezen , bij
voorbeeld , die in de groote en andere Zalen van het
Paleis athier,, in de Treveskamer in den Haag, en andere! Misfchien moest ik dit doen , aangaande die op
bet Stadshuis te Dokkum, alwaar, volgens de ordinantie
van den geleerden EPO SJUK VAN BURMANIA , de Gefchiedenis der Stad zoo rijk en zoo rein zinnebeeldig is
voorgefteld , dat , ware het onderwerp grouter en de
uitvoering evenredig aan de vinding, er misfchieu met
moeite naar de wederga van dezelve zoude gezocht wors
den. Bijzonder heeft dit deel der Schitderkunst gefirekt, om de verdienften van beroemde Nederlanders te
vergelden en ten toon te ftellen; en Welke dientten hebbea
wij dan aan hetzelve te danken ! Nergens hlinkt dit beter
uit, dan in de grootfche fchilderijen in de zoogenoemde
Zaal van Oranje, op het Huis in het Haagfche Bosch.
De Huwelijksliefde van AMELIA VAN £OLMS wilde
voor haren Echtgenoot, Prins FREDERIK HENDRIK , een
luisterrijk gedenkteeken ftichten , en zij bereikte haar
oogmerk. De voornaamffe Schilders beproefden hun ver.
mogen; dan bun te welig vernuft bleef niet buiten opfpraak.
Het groote ftuk van JORDAENS, den triomf van deli
Vorst voorttellende , zoude den grootiten lof, zoo wel
fchilder- als gefchiedundig, hebben weggedragen , indien de meester zich alleen bepaald had tot den Veldbeer , geleid deor de Heldendeugden en ftaande op de
zegekoets , die befpannen is met de fchoontte ,paaroen:
dan nu hij den achtergrond voorzag met prachtige gebouwen , en de hoeken ttopte met ftandbeelden ; nu.
hij de vergoding van den Vorst tevens wilde voorftellen,
en hierom de lucht met Engelen en andere bovennatultrpes belling met zware bioemfeslijke wezens \wide
toenen, en den grond
'a
bedekte met montlers, die verplet
moeten worden ; nu vindt het oog nergens rust ; nu
ondervindt de aanfchouwer gelijke aandoeningen, als bij
bet lezen van een der groote dichttlukken van JAN vas ,
die wel op enkelde plaatfen behagen , doch meer vermoeijen dan vermaken. Deze rust vindt hij op het ander
groot tafereel ) op dat van HONDHORAT hetwelk de
be"
13 a
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begroeting van den Stadhouder, als den Vrede- aanbrengende , voorItelt ; onwedefflandelijk hrengt men bier
aan de nagedachtenis van den zachtmoedigen Vorst zijne hulde.
Bij andere tafereelen , aldaar aanwezig , zoude men
de zinfpeling moeijelijk vinden , indien zij elders geplaatst waren; en waariijk onze Schilders hebben zich
wel eens eene zinnebeeldige vertooning veroorloofd ,
waarvan de betrekking tot het . bedoelde net dadelijk
worth gevoeld. Ten voorbeelde diene de beroemde Zwaan
van ASSELIJN , door U in het Mufamm gezien, die hare eijeren en haar nest verdedigt tegen een dreigenden
Hond. Dit zal doelen op de tronw van den Raadpenfionaris DE WITT jegens den Staat ! Ware deze fchilderij
achter eene afbeelding van denzelven go . p/aatst , dan had
het oogmerk van den Schilder ten eerfte kunnen gekendworden ; dan wie zoude het nu vermoeden, indien deze
zijne meening niet door letters bij elk voorwerp bad to
kennen gegeven?
Met lof moet ik nog, om de vinding, geenszins atrk
de uitvoering , de eenige zinnebeeldige prent vermelden , die in het werk van WAOFNAAR gevonden wordt;
de afbeelding namelijk der.Schilderij , die door de Re•
Bering van Dordrecht, tot eer van CORNELIS DE WITT ,°
op het Stadshuis geplaatst was, doch door bet losgelaten
graauw, weinig tijds daarna , is vernield. DE WITT
wordt bier verbeeld in veldheersgewaad. De Faam verkondigt zijne daden. De Vrede Mort hare fchatten uit,
als door hem terug gebragt. Het verfchiet vertoont de
onderneming op de Rivier van Louden, het tooneel iijner verdieniten. Eene bevallige heuschheid was bet,
dat de Schilder, DE BAAN, aan bet beeld , de Vrede ;
bet gelaat gaf van des Ruwaards lchoone Vrodw. Die
bleek mij onlangs duidelijk , . door de vergelijking van
eene wederga van doze fchilderij , waarbij de prent zees
veel affleekt , met het beroemd portret van MARIA VAN
BERKEL.

Ainflerdam pronkt met dit alles , met de grooffle en
fchtioufte zinnebeeldige flukken. die, near mijn inzien
nooit genoeg gekend nooit genoegkunnen 7eprezen wor.
den. Ik hedoel bet beeldwerk in bet frontefpies:van' den
voor- en achter-revel van het tegenwoordig Pale's. Welk
eene groorschheid en rijkdom van vinding welk eene
fchoonheid en floutheid van uitvoering: welk eene-eenV011.-.
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voudigheid en klaarheid in de voorffelling , daar alles te
gelijk in bet oog valt en het een het ander niet in den
weg Itaat! werk eene waarhed vooral in de afbeelding,
wat Amflerdam en derzelver handel waren , ten tijde
der Itichtinge van dit heerlijk Gebouw!
f•p•ww■■■■••111

lea dit gehouden overzigt van den fchat, dien wij be2itten , kunnen fommigen uwer , Mijne Heeren ! misfchien vermoeden , dat tot toevoeging van denzelven
weinig bij te brengen zij. fk item dit gedee/telijk toe.
Dan bet is bij de Teekenkunst, als bij alle vakken van
menfchelijke kennis; nooit is de kunst uitgeput, en de
weg tot vordering en volmaking blijft open. En niet
alleen is de zucht bij den Teekenaar,, om zijne bekwaamheden aan voorwerpen uit de Vaderlandfche Gefchiedenis te koste re leggen, in dezen te wenfchen ; maar ook
de zucht tot belangftelling in — en de regte waardering
van — zulke kunstgewrochtert bij anderen te hopen.
Ileeft het eerlte plaats, dan kan het niet misfen, of onze kunstfdhat wordt niet aileen aangevuld met ontbrekende afbeeldingen van perfonen , zaken en gevallen;
nmar men legt zich tevens toe, om beftaande te verbeteren,dezeive uit een ander oogpunt of op een ander didflip te lchilderen ; en aisdan komt er uitzigt , dat onze
Landgenooten , van Wier bekwaamheden wij onlangs
zulke Iuisterrijke en afdoende bewijzen zaken, de Mees.
ters van andere Scholen, die vooral hunnen roem verwierven door veelmalen geteekende voorwerpen uir de
Kerkgefchiedenis geftadig op nieuw of te fchilderen ,
zullen evenaren en overtreffen. Wordt de zucht tot
2anmoediging van hun, en voor Vaderlandfche kunst,
bij aBen gevoed, dan zien wij weldra vereenigde alge.
atieene werking, en vreemde nietsheduidende prentkunst
voor eigene , ons Volksgevoel verheifende, verwisfeld ;
elan Doch laat ons gerust zijn. De hoop op herleving
en bloei van de Hollandfche School behoort thans niet
ulcer onder de vrome wenfchen , zoo als weleer, toen
Schilder- en Teekenkunst, geheel aan zichzelve overgelaten , Beene andere befcherming vonden als in den
B3
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iiikdOM of dekunstmin van bijzondereperfonen. Nu zien
wij eene der nuttiglie Iurigtingen in ons Vaderland Ianweren uitdeelen aan ae Schrijvers der heste Theoretifche
Verhandelingen over de middelen ter bevordering van het
Ilistoriefchilderen. Deze Maatfchappij ging alien voor,
tot bevordering van beoefening , en tot dadelijke wet-king, door het opwekken van een ederen naijver. Zijne
Majelleir , de Koning, heeft naauwelijks den Troon beklotnmen, of Dezelve zegt eer en voordeel toe aan den
bekwamen KunItenaar, en Deli de voorwerpen uit onze
Gefchiedenis in den eerlten rang; en wie is er, die niet
met mij inttemt , dat onze hoop thans bijna tot zekere
verwachting rijst ?
Ik zie to gemoet , dat er nu zorg zal gedragen worden,
niet alleen tot ontdekking van verfcholene en in het duister itaande gedenkftukken onder ons ; maar ook , dat
vele andere uit vreemden lande , vooral uit Spanje en
Oostenrijk , werwaarts weleer vele flukken , tot onze
oude Gefchiedenis betrekkelijk , zijn gevoerd , zullen terug komen; en- misfchien worden dan nog eens de wenfchen van den beminnaar des Vaderlands en deszelfs Historic vervuld , dat de voorwerpen van kunst en geleerdbeid , tot deze betrekkelijk, van andere verzamelingen
worden afgefcheiden ; dat een afzonderlijk Muimum voor
dezelve worde ingerigt , en dat alzoo onder ons eene
dergeliike voortreffelijke inrigting plaats vinde , als in
Frankrijk voor de opfporing en bewaring van oude gedenkflukken waakt. Welke de gevolgen van dit alles
zijn zullen, kan ik niet voorfpellen; dan ik durf als zeker voorzeggen: dat , wanneer de Afdeeling Teekenkunde , voor een volgend Jaar eene Prijsitoffe kiest uit het
nangewezen zoo belangrijk vak , deze edele wedilrijd
zal uitloopen ter bevordering van de eer dezer Maatfchappij , van den roem onzer Vaderlandfche Kunst,
en van het helang onzer Gefchiedenis.
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TOOT NAAR DE MOT ORNAAMD LA BALMA DEL
RIO MARTINO, AAN DEN VOET VAN DEN BERG
V/SO , IN DE VALLEI VAN DE 1, 8 IN PIEMONT.
DOOR HYACINTHE CARENA (*).

A ls men zich te Critfolo bevindt, het laatite dorp van

de vailei de , ziet men een gat in den berg, aan
den zuidwestkant. Dit gat, nagenoeg op een derde gedeelte der hoogte des bergs , geeft den toegang in de
grot del Rio Martino, die haren naam outleend heeft
van eene nude Kerk , aan SINT MARTIN toegewijd.
Naar deze Kerk, die niec sneer beitaat, is insgelijks de
cord genoemd , in welken zij fond, alsmede de beck ,
die langs de grot vloeit.
Crisfolo verlaten hebbende , daalt men omtrent een
vierendeel ours langs eene flaauwe helling, om het diepite der vallei te bereiken; daarna klimt men een half
uur naar de plaats alwaar de grot is. De weg is zeer
oneifen en vrij gevaarlijk, omdat men over fneeuw gaat,
welke drie of vier voeten diep ligt. Eenige roeden beneden het gemelde gat, ziet men uit den berg de beek
voartkomen , die , door de opening der grot zich niet
kunnende ontlasten , ter oorzake van derzelver hoogte,
genoodzaakt geweest is, lager zich eenen weg te banen.
Dit gat zijnde binnen getreden , hetwelk ongeveer tien
metres wijd en ook zoo hoog is , valt al aanftonds het
oog op verfcheiden kolommen van ijs , fommige van
welke het dak fchijnen te onderfchragen. Zij hebben
het aanzien van fieunfels en fieraden eens tempels , die
als aan den Winter en de Stilzwijgendheid gewijd is ;
doch
(#) De Heer CARENA, ambtgeuoot van de Heeren VASSALI.
en BORS014 Commisfarisfen , door den Prefect van bet
Departement de 134 gezonden tot bet doen van waarnemitgen omtrent de gevolgen der aardbeving, gedurende het jongstverloopen jaar in de valleijen van Pignerol voorgevallen , heeft
aHe de plaatfen op de Alpen bezocht, alwaar de fchokken
fchade veroorzaakt hebben. Terwij1 de garde nog fchudde, en
de rommelingen met een fehrikwekkend gedruisch weergalm.
den , bezocht de jonge Natuurkundige de grot del Rie
EANDI

Martino.
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doch eenige fchreden venter ,gaande houdt welhaast
die hegoocheling op, omdat er de temperatuur bettendig
boven aicht grader is , en de back, ;die door grot
vloeit , een aanmerkelijk gedruisch verwekt met weiks
herhaling de Echo der rotten zicti fchijnt te vermaktn.
Naauwelijks is men .eenige roeden gevorderd, of er
.vertoont zich op den weg des-reizigeTs eene groote
;cots; het is , als. of de Natuur haar alnier beet geplaatst , om een einde te waken aan de nieuwsgierigheid, Intusfchen later alleen zwakke en wankelende
vertlanden door dien hinderpaal zich atfchrikken. De
onverfaagde reiziger, door Ocht naar kennis herwaafts
gedreven , naauwkeurig. toeziende ontdekt welhaast
eene fpleet aan , den voet der rots, aan 'de linker hand.
Len mensch alleen kan er doorgaan , en dan nog op
handen en voeten kruipende, met de fakkel in den
mond. Indien men .wat fterk van vingers is, -kan Men
zich !lemma , zoodat de kniqn en de . b. dik niet bat
worden van het water., welk altijd ter hoogte van eenig duimen den grond'hedekt. Deze- tinge en onaange.
name ,doortogt is flechts twee roeden tang; vervolgens
bevindt men zich in de groote grot, wier. wanden zich
sneer verwijderen , en de gewelven allengskens hooger
rijzen„
De grond der grot, die tot bedding voor de beekdient,
is aan beide zijden voorzien van lagen kalkaarde welke
het water aldaar heeft afgegeven, Deze lagen behonden
in hare belling. bettendig eene zekere evenwijdigheid met
den grond der beck; een bewijs, dat Voormaals de bedding hooger lag , en , waarfchijnlijk, de Beek nit den
mond der grot zelve vloeide. Niet zetelen gebenrt hat,
dat de kalkaardige platte lagen eensklaps eindigen , of
vervangen worden van hockige biokken kalletteen , op
ell:ander gettapeld, Over deze foort van vlocr moet
men loopen, ow de grot te be.zigtigen.
Lieden, die niet zeer onverfaagd zijn, verkiezen liever, zoo veel mogelijk , den loop der beck te volgen,
en bijkans altijd door het water te loopen. Doch deze
weg, homel veiliger, is niet de aangenaamite, omdat
de reiziger, fteeds in de diepte als verzonken, niet dan
een onduidelijk gezigt heeft van de vreernde Gothikhe
bodworde deier gewelven, fomtijds meer den vijft}en
Torden boven zijn hoofd verheven.
Iudien men derhalve timed bezitte en vlug zij, moet
men
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snen liever tangs de helfing der watiden zijnen wed nemen. Govaarlijk zoude inderdaad deze weg zijn, indien het niet ware door kleine oneffenheden van kalkaarde , met weike de oppervlakte in diervoege" is bedekt, dat men er den vnet op -kan zetten; ook doers
de druiplteenen 'en de flaMgmiten bet hunne , om den
weg veilig en gemakkelijk te maken ; aan de eerfte houdt
men zich met de hand vast, terwijl men 'in de andere
hand de fakkel booth ; terwijl de laatfte tot fiandpun•
ten dienen , om er de voeten op te zetten. Zoo vast verbonden zijn de flalaetiten of druipfteenen aan de rots,
dae zij niet dan -door herhaalde hatnerilagen kunnen losgemaakt worden , hoewel -zij aan het benedeneinde
flechts eenige duimen dik zijn ; veilig kan men er zich
met de handen aan vasthouden , wanneer de plants,
over weike men loopt , zeer fcherp en oneffen is.
Even veilig kan men gaan op plaatfen, alwaar hoekachtige brokken rots , op eene vreemde wijze op eltan•
der geflapeld , tie kalkaardige zamengroeijingen vervan•
gen: want zij kleven zoo vast aan elkander,, dat de
zwaarte van 's menkhen ligchaam niet in that is oln
ze vaneen te fcheidcn.
Op dezen we-g daalt men nu eens in kleine vlakten ,
en bereikt dan wederom hoogten ; over bet geheel klimt
men meer dan mcn clitalt ; dit blijkt aan de beweging der beek, die van den grond des hots naar den
mond vloeit. Wat aangaat de horizontale loopftreek ,
alle de bogten daar onder begrepen , dezelve fchijnt
eenigzins zuidwaarts te ttrekkett.
Langs den weg is men fomtijds genoodzaakt, tot
:tan het waterpas der beek te dalen e en dikmaals over
dezelve te trekken; indien de reiziger niet verkiest , tot
aan de knieEn , en zeirs hooger,, nat te worden, neemt
de gids hem op zijne fchouders ; voor het minst gebeurt dit viertnaal ; men moet daartoe . een fterk man
kiezen. Daarenboven is het noodig , dat de gids verfeheiden . reizen in de .rot geweest is, omdat men van
tijd tot tijd eene rnenigte gaten op den weg ontmoet ,
en men niet weet , naar Welke zijde men 2ich met
wenden , om in het binnentte van het hot te komen.
In het begin van den \veg vin dtmen lagen fijne krijtaarde,
en deze zelfflandigheid bedekt zeer dikmaals de bedding der
beck. Oct vindr men op twee plaatfen oker van hoogrooden ijzererts, Welke tot grof fehilderwerk zeer gevoegelijk.
B5
zon•

*6

TOG'S

zoude kunnen gebruikt worden ; en op vele Indere plaat.
fen ziet men grove ltukken eener ilangvormige muurbreuk , uit ontbonden kaikaardig cement bettaande; de.
zelve is zwart en blinkende , ter oorzake der mica,
die er rijkelijk onder gemengd is. De landzaten houden
deze aarde voor het echt goudmineraal, hetwelk er
overoude tijden tilt afgefcheiden werd,
Op ongeveer twee derden van de lengte der grot mkt
een zeer groot gedruisch de opmerking des reizigers ; het is
ten waterval voortkomende uit de rots , die boven de
grot Iigt. De beek , die den grond van het hol in
deszelfs geheele lengte doorkruist , ontitaat en wordt
gevoed uit dezen waterval, en door nog eenen anderen,
die grooter is , dieper in de grot. De boeren noemen
Glen eerilen waterval klein Pisfai.
Nog een vierendeel uurs verder gegaan zijnde, ziet
Men den grond van natuur veranderen. De uitftekende
kalkaardige bezinkfels verdwijnen , of liever zij zijn bedekt .met eene laag kleiaarde , zeer glibberig ,ter oorzake
van het water, hetwelk ter dezer plaatfe, gelijk ook elders , uit de bovenwanden en het dak zelfs der rots zijpelt.
Te gevaarlijker is bier de gang, omdat men de hebbelijkheid heeft verkregen , onbezorgd op ieder uitftek
der hellende wanden den voet te zetten ; indien men
eveneens te werk ging op deze kleiachtige en oneifene
plek, zou de valfche fialagmite gewisfelijk losgaan , en
inen in de beek fiorten , die bier eenige diepte heeft.
Gelukkig ftrekt deze klei-ader niet verre , en met vermak ziet men welhaast de zelfde kalkaardige brokken
weder.
Na anderhalf uur voortgaans onder den grond hoort
wen wederom een groot gedruisch; het is alsof men in de
nabijheid van een waterwerk zich bevindt ; di t is een
tweede waterval , grooter dan de eerfte ; doch hij is
Diet zigtbaar , dan wanneer men in de diepte der grot
is. flier deeit de Natuur den prijs der itandvastigheid
eon moed aan den onderaardfchen reiziger uit. Eene
zaal , zoo ruim als eene groote kerk , vertoont zich
aan zijn opgetogen oog. Een Gothisch gewelf verheft
zich boven ziju hoofd tot eene ontzaggelijke hoogte, als
zijnde het vercenigd licht van twee fakkels niet toereikende om het bovenite gedeelte te bearalen. Eene groote beek valt regtttandig uit bet gewelf op een marmeren
vloer,, zoo wit als fneeuw. De waterdroppeis , die zich
ender het vallen affcheiden , treffen met een fterken
nag
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flag de handen en het aangezigt: een nieuw bewijs van
tie hoogte van dit onderaardfche gewelf. De lucht,
door den val van bet water iterk geroerd , tracht de fakkeis nit te bluslchen, even alsof de duisternis in deze
onderaardfche plaats vidluitende moest heerfchen; doch
men voorkomt dit onge'nkkig voorval door de fakkel met
een vel papier te omringen; als eene dubbele voorzorge
had ik eene tweede brandende fakkel achter eene rots gelaten , voordat ik in de zaal trad. Tot meerdere gerustftelling dient de vuurflag , welken men in den zak moet
hebben, wel omwonden, opdat de zwam niet nat worde. Ellendig zoude de toeftand zijn van iemand , welke in deze bogtige en diepe plaats zich zonder licht
beyond ; onmogelijk zoude hij het daglicht weder kunnen vinden, en zijn gebeente , bier overgebleven zoude
bij de reizigers van toekomende eeuwen van zijne ramp,
zijnen dood en onvoorzigtigheid getuigenis dragen.
Eene groote rots , zijnde een gedeelte van den berg
zelven, fteekt uit tot midden in de zaal , in de gedaante van een vasten bijkans regten hoek ; zij vereenigt het gewelf met den vloer, de rigting der as van
het gewelf volgende ; hierdoor vermindert eenigermate
bier ter plaatfe de grootschheid van het fchouwfpel ; doch,
in vergoeding daarvan , groeit daardoor zeer veel de
afwisfelende verfcheidenheid van het tooneel, in de bewondering van hetwelk men zich niet kan verzadigen.
In geen kwartier uurs kan men van zijne opgetogenheid
bekomen , en met leedwezen ziet men, dat de fakkel,
die niet meer de helft van hare lengte heeft, op den terugtogt aandringt.
De lengte dezer onderaardfche holte , met eene lijn
gemeten , is vijfhonderd acht metres. De hoogte is
zeer ongelijk , maar dikmaals zeer ontzettende ; hoe
men verder voortgaat , hoe hooger doorgaans de ge.
welken zijn. De breedte is zeer verfchillende; de gemiddelde breedte is tien metres ; nogtans moeten daarvan worden ungezonderd zekere rondeelen , in welke
de bovengemelde gaten uitloopen : want aldaar is de
breedte vier of vijfmaal grooter.
Veel is er getwist over den oorfprong dezer lange grot.
Len beroemd Schrijver heeft beweerd , dat het eene
oude goudmijn is; misfchien gefchiedde zulks in navolging van. eene overlevering onder de landzaten. Dock
een weling opmerkinge is genoeg om aldaar een onderAar&
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aardfch-en weg op te merken , door menfchen handen
in overoude tijden gegraven on) marmer vandaar te
halen. Inderciaad is er die tioffe zeer overvloedig.
den beginne is zij grijsachrig wit ; naar mate men verder gaat , work die kleur fiaauwer, en in het einde is bet
warmer geheel wit.
De inwendige gedaante , deter grot moot niet dikmaals
veranderen, naardien men op de rorfen der zaal names
gefchrevenvindt nevens do dagteekeningen van het begin
der Leventiende eetiv:e.
Eeuwen zijn er, derhalve , verloopen, zintg weike
de Natuur dag en nacht werkzaam is, om het binnen.4
van deze onmetelijke ledigeruimre met hare grillige
rijkdommen te tooijen ; vreernd kan het niet fchijnen,
dat het haar eindeiijk is gelukt , de 'fpOren der kunst
bijkans geheel te verdelgen.

NARIGTEN HET KARAKTER EN DE SCHRIFTEN VAN
DEN EDUAAANSCHEN DICHTER PETRARCHA
DETREFFENDE.
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„

Aan de Heerert Schrijvers der illgetneene Yuderiandfche Letteroefeningen.
MIJNE HEEREN!

De uitftekende en; in uwe Beoordeelingen , met

het hoogile refit geprezene Verhandeling van den
N. "G. VAN KAML'EN , over de Lotgerallen der
Heere
99
Dichtkunst , zoo onder de tneestbekendeoude, alshedendaag,1 fehe Volken , (Lett. bl. 151 des vorigen jaars)lezende,
s, viol mij te binnen , eenigen tijd geleden, in een En\Verk, fommige Narigten, het Karakter en de
91 gelsch
Schriften
van den daarin , bl. 119 enz. , met veel
91
roems vermelden Italiaanfcben Dichter PETRARCHA.
99
,aangetroffen te hebben. floeg mijn Aanteeken,,
„ bock op, en vond , waar bet voorha.nden was. Bij
„ de berlezing dacht bet mij der Vettalinge overwaar„ dig, en oordeelde ik bet niet ongefehikt , om eene
„ pints in uw Illengelwerk te bcflaan; ten welken einde
„ ik 'het aan Ul. toezende , ” enz.
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* ,
PETRARCHA was te Florence geboren, en wordt
gemerkt als een belichittererrt gettarnte aan den ToseaanMen heinel der Dicht- en Letterkuide. 's Mans bewonderaars ziin veetvulctig, en de !wide, tot aanbidding,
dat ik mij dus uirdrukke , hem bewezen , zou gepast
mogen heeten 4 indien dezelve eenigermate binnen gepaste perkea omfchreven ware gebleven.
PETRARCHA. was de eerlte Schrijver, die aan de kir=
liaanfche Dichtkunst- eene rir:e en onnavolgbare wellui7
dendheid bijzette •: de thaiheid en zachtheid zijner verzen wordt aigemeen met roem erkend. Hij paarde met
die hoecianigheden eene ongemeene zedigheid. in alle
zijne Dichtttukken is geene enkele plants, clie (trekking
heeft ont de eerbaarheid re kwetfen. De Schrijver eener
Kerkelijke Gefchiedenis (FLEURY) is of onOpmerkzaam
geweest op PETRARCHA ' S verdientten , Of bovenmatig in
het ttuk van kiesc;ilieid , als hij hem onder de Dichters
rangfchikt, wier Werken voor de Dengd gevaarlijk zijn.
Ondanks een twintigtal zoodanige Gelchiedboekers , kart
eene teedere en eerlijke aandoenlijkheid des barren ram:.
mer .aangetnerkt worden als een verlokfel tot zondigen
•och verzen , uit eene kuifche pen gevloeid , als (trekkende om de zedigheid te verwoesten. PETRARCHA'S
Schriftep mogten misfchien veilig-in aller bariden gegeven
worden , indien zijne denkheelden eenvoudtger of riatuurlijker, en zijn fmaak Meer gezniVerd geweet ware :
want, gelijk SENECA reeds aannierkte, -„ dingen die
w61 gezegd zijn , doen flier zoo veer gOeds aan de
Jeugd, als de kwalijk-gezerrde nadeel toebrengen."
.Deze bedenkinggeldt ondertusfchen alleen den Stijl onzes
Dichters.
Velen der beoordeeiaren van 's Mans Schriften leggert
hem eentoonigheid ten taste ; en zij heb hen de rede aan hunne zijde. eene Liefdedrift Os die in PETRARCHA 'S boezem
blaakte, fchijnt Been eigenlijk onderwerp voor de Dicht.
kunst, en , naar alien fchijn , zou PETRARCHA op de
oude Dichters meer geleken hebben , hadde hij bemind
gelijk zij beminden , en hun penfeel geleend , om het
voorwerp zijner Liefde te fchilderen.
LESBIA. , DELIA , CYNTHIA, CORINNA , HYPSIPYLE,
CLYCERA en NEMESIS, hoe onftandvastig , hoe fchraap.

zuchtig , hoe wellustig zij waren , boezemen ons nog op
zulk
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zulk een tijdsafttand belangneming in; terwiji PETRAR+
CHA IS goddelijke LAURA tlechts een flAanwen indruk
maakt op den Lezer,, die hare gefchiedenis inziet.
Eenigen hebben verondertleld , dat LAURA niets anders geweest hebbe , dais eene zinnebeeldige Pcrfonaadje , eene IRIS in de wolken, aan welke de Dichter eenen
naam gaf, om zijnen Dichtgeest te oefenen. Langen
tijd heeft men hierover getwist, en , na vele gefchriften
deswegen in de wereld gezonden te hebben , werd de
zinnebeeldige beteekenis over 't aigemeen voor de ware
gehouden ; fchoon de voorltanders dier geheimzinnige beteekenis geheel niet overeenftemden , welke
dezelve ware. Deze verbeeldde zich, dat hij den Christelijken Godsdienst — een tweede , dat hij de Dichtkunst , — een derde , dat hij de Ziel , een vierde ,
dat hij de Wijsbegeerte bedoelde; 'nog anderen hielden
het daarvoor , dat hij de Boetvaardigheid, de Deugd,
of de Heilige Maagd bezong. Dit raadfel verfchafte , ter
ontknooping , bezigheid aan vele Schoolgeleerden, en de
bekende /ELIA LiELIA CRISPIS veroorzaakte geene
grooter verlegenheid aan eenigen CEDIPUS van dien tijd.
LAURA bettond echter dadelijk ; haar eigen naam was
DENOVES; zij trouwde aan HUIG DE SADE een Avignonsch Edelman. Het ter wereld brengen eens grooten getals kinderen beroofde haar vroeg van hare
beroemde fchoonheid , en zij flied aan de pest, ten
jare 1348.
PETRARCHA leerde haar eerst kennen , Coen een on•
verbreekbare huwelijksband ten hinder itrekte van eene
naauwer vereeniging; zij boezemde hem echter eene Liefdedrift in, die wezenlijk , en in zeker opzigt zeer buitengemeen was. Het zinnebeeldig voorwerp van haren
Naam , een voorwerp zeer algemeen en bijkans hem altoo voor oogen , vervulde hem met de levendigfte en
geweldigtte aandoeningen, — met eene zwakheid, aan
krankhoofdigheid grenzende. Elke Laurier fcheen hem,
door de beuzelachtige overeenkomst in naam , een beeld
van zijne LAURA; en hij zag bijkans nooit een Laurier,
zonder die kloppingen en huiveringen te ontwaren , welke hij gevoelde in de dadelijke tegenwoordigheid van
deze goddelijke Schoonheid.
Twijfelingen heeft men in 't midden gebragt , wegens
de ikezenlijkheid van PETRARCHAN Liefdedrift ; of al.
thaus heeft men het daarvoor gehouden, dat hij zeer
ver.
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vergrootend daarvan fprak. Zijn denkbeeld, „ dat hij ,
„ die gansch en gaar verliefd is, die drift niet gemak.
„ kelijk kan berchripen ," heeft men aangevoerd , om
dit gevoelen te onderfchragen. Doch hevige gemoeds.
aandoeningen werken fomtijds in ftilte. Indien zij in ze.
keren zin de ziel verheffen , doen zij in een ander opzigt
dezelve zwak en kwijnend worden. Terwijl zij het zenuwgeftel aandoen en de werking daarvan verfnellen ,
brengen zij in 't einde eene dofheid te wege , welke de
verbeeldingskracht verzwakt en de levendigheid verItompt.
Ongeloovigen van eenen anderen ftempel hebben niet
gefchroomd hunne twijfelingen aan den dag te leggen
wegens LAURA 'S geftrengheid , waarover de Dichter bij
haar leven zoo bitter klaagde , en waataan hij na haren
dood met voldoening en clankbaarheid herdacht. Indien wi de Ciefchiedenis dezer Gelleven zonder vooroordeelj of partijdigheid nagaan zullen wij bevinden,
dat PETRARCHA bemind werd door eene deugdzame
Vrouwe , die hare genegenheid te hemwaarts verborg,
nit vreeze , dat zijne kundigheid deswegen nadeelige gevolgen zou kunnen hebben. flare Eer te bewaren , en
hem als Minnaar te behouden , was haar wensch. Door
die kleine foort van Coquetterie , welke een Minnaar altoost
laat henengaan zonder genot , doch nooit wanhopedde,
en door het te pasfe brengen van eenige kleine gunstbetooningen , gepaard met een weinig hardheids , welke
geen wezenlijk nadeel baarde , wist eene Vrouw, teeder en aandoenlijk van aard , twintig jaTen fang het
grootst Vernuft dier Eetiwe op den tuil te louden ,
zonder haar karakter in 't minst te bevlekken.
De ftandvastigheid van PETRARCHA is te regt eene
ftoffe van verwOndering, dear zijn geheele !even eene
aaneenfchakeling van kweliingen en oneenigheden fchijnt
geweest te zijn. De drift zijner natuurlijke gefteltenisfe en het ziedend bloed , 't welk door zijne aderent.
ftroomde, zijn even ftrijdig met die kwijnende bovennatuurlijke liefde; fchoon hij zich troostte met eene min
itrenge Schoone , bij welke hij twee kinderen naliet.
Zestig jaren oud zijnde, fchreef hij in dezer voege San
een Vriend „ Mijne gezondheid en gefteltenis zijn
2 , uittlekend , en noch jaren, noch bezigheid, noch
onthouding zijn tot nog toe in ftaat geweest , ORA
2 , Wine Reeds oproerige driften te onder te brengen.
„ Wan,
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Wanneer, het voorjaar nadert , met ;dubbel
„ ten krijge toerusten , en zells op dit oogenblik ben
„ in arijd met mijzelven.
Maar de Genade is mijn&
„ toevlugt, en door bijaand daarvan vertrouw ik. mijzelven te
overwinnen."
Aan PETRARCHA, te denken , is tevens voor zijnen
geest op te roepen de fonteiti van Valclufa, zoo beroemd,,
en wegens, welke zoo vele dwalende begrippen Fevormd
zijn. De wereld heeft rich diVaasfelijk verheeld , dat
rETRARCHA en LAtnut . aidaar hwme. dagen fleten , iii
liefdesverrukingen verzonken , .het heelal vergetende op
den oever-van ,den klaren waterflroom, , under Inirthentakken, waarop de tortelduiven zaten , die bun een.e
les .gaven van liefde en flandvastigheid. Boma in
die . ornmeitteken wijzen den ligtgeloovigen reiziger nog
de vetblijfplaats aan , weleer , door PkTRARCHA bewoond , - en.zij verzekeren hem , dat LAURA ' S huis daar
tegen over en er mede verbonden was ,door een onderaardfchen gang, thans met fieengruis opgevuld. — Dit
zijn algemeen loopende en dwaze verteilingen zonder
eenigen grond. Madame DE SAME wel verve ,van in de
fchoonheden dier plaatfe te deelen , of dezelve ,te vexreerderen , zag ze Dimmer in PETRARCHA 'S gezelfchap ;
nooit bezielde en verlierde, zij met hare levendige bevalligheden de wilde en eenvoudige fchoonheden van
dat. oord. z PETRA R CHA herhaalt op zeer vele *atfen , dat hij mar deze romaneske wijkplaats zich begeven had, om Avignon en LAURA te ontvlieden.
't Is bet lot . van vernuft en fchoonheid , alles, wat
daarmede in verband komt , te vereetiwigen. Zoo is
de Heremitaadje, nabij Belford, , van de Gravinne. DE LA
SUZE, eerie der Schoonlieden van bet Ijanlehe .tior,
zoo bevallig als teeder - , aan de gevocligheiel en liefde
gewijd. Op deze afgelegene plaats , gedekt door eeue
eenzame rots,, kwam zij , geleid .door hare Zangnimf;
zij boezemde in zuchten en weeklagten hare, liefdedilfr,
hare ongelukken en droefgeestigheid ult. DC.0 woestijn,
we'rwaarts de Kleindochter van COLIGNY zich begat; =fir
zij, klagende en alleen , harelliveiende tranen.mengde
met .den ruifchenden tirnom;" waar . zij met d,*teederffe
2and6eningeb dacht nu den Graaf vAN FI4 AMA Ft IN ,, Karen . Minnaar,, en waar zij haat, tobbethi hart door traDen en verzen ontlastte, tvordt nog, met het water,
't geen-daar Ilona, de Fontein de .in Sine. geheeten.
Om
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Om tot PETRARCHA weder te keeren. --- De verzatric ling zijner ItaliaanicheW;:rken behelst Sonnetten , Symphonien', Canzoni , Madrigals en Ilallacten. Van de
Madrigals maakt kieschheid het bek porfijke nit, en deze
gnat door zouteloosheid verloren. De ge/eerde. MENAGE,
of liever de Uitgever van diens kVerken, fchrijft : La
.Ballade (s4 mon gout eft une ehofe fade (*), en die van
PET': ARC 11A zulien (tit gevoelen Hier duet] veranderen.;
gelukkig zijn Ze weinig in getalo De Symphonien zijn in
een bedorven fmaak ; de Dichter doet zichzelven kluisters
aan , en offert den zin aan den klank op. Noch Griekenland,
Hoch Rome onteerden zich door zulk flag van voortbrengfelen , en fume weliuidende taal werd nooit bedwon,
gen door dusdanige beuzelachtige hepalingen. PETRAR■
C fl A. z:tte zich meest tot het tnaken van Sonnetten en Cana
zoni en hij muntte in beiden uit. flij fpreidt in die
dichatukken al bet franije , al het well uidende tom toon
voor weike zijn: taal vatbaar was. De Sonnetten zijn
weer dan driehonderd in getal , en onder deze is er geen
een, of men vindt er eene vernuftige gedachte , een [noon
denkbeeld , of een &nal van geest Ongelukkig verliezen deze kleine dichtttulcies veelal het geestige en
lchoone door bet rekken. Fraai is het begin, mar het
flot faalt dikwijls.
De verzen van PETRARCIIA zijn de verzen van een
Dichter ; zijne Canzoni zijn de verzen van een' groot)
Dichter. Onder de geheele verzatneling is het fchoonite,
't geen hij zond aan den jongen STEPHANO COLONNA
en niet , gelijk men verkeerdeliiit heeft opgedischt, aa.rt
lien grooten dwaas van Rienzi , die de herttelling
der Romeinfthe Republik onciernam , en , ware hij
der dwaas geweest, caarin misfchien geflaagd zou zijn;
De drie Canzoni , de Oven getiteld , zijn ook meester.
Itukken. De ltalianen noemen ze de Drie Bevalligheden,
of betitelen ze., de Goddelige; nimmer fpreken zij er
van , dan met verrukking.
Due kleine Odes, waarin bet vernuft en het hart fchijnen te wedijveren , wie
van beiden er het grootae nandeel in heeft , verdienen
onze bewondering; zij behelzen het teedertte; het kmrigfte , dat uit nETtinitcnA's pen vloeide ; zij. ziin de
galanate van alle zijne dichtwerken , en, mag ik mil
zoo
(*) De Ballade heeft , naar mijnen Plank, lets lafq,
&ENG. 1809. NO.
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zoo uitdrukken , de Ouintesfence der 'Adele. Zondet
gebreken zijn ze echter niet.
PET RARCHA is misfchien wait goed overge ^ et cfs
misfchieri zal dit met zijne dichtituitken nimmerflagen.
Hem wel te verflaan , vordert eene langdurige en gemeenzame kennis met hem. Zijne fehoonheden zijn.
vruchten , die men van den boom zelven moet plukken
om ze rest en in vollen geur re fmaken. Zijnegevoelens err
gedachten zijn niet ongelijk aan een geestig vocht , 't well:
vervliegt, als men het in eene andere kruik wil overieten. Niettegenftaande de Vcrtalers groote beltwaambeden mogen bezitten, heeft bet kapelletje , met door banre handen te gaan, een gedeelte van het poeder der vierken verloren , en het weinige, dat overbleef, is gedrukt
en zonder glans.
Het is VOLTAIRE , in de daad, gelukt , twee van
PETRAR CHA ' S Canzoni , op- eene wijze , het oorfpronkelijke waardig, na le volgen, en de Franfchen zonden.
zich mogen geluk wenfehen met PETRARCHA in hunne
taal te zien, wanneer het geheel zoo gelukkig volvoerd
werd als de thief' van een of twee liukjes door eene
ongenoemden.
Een ongelnk is PETII ARCHA overgekomen , 't geen hij
noch voorzien , noch verhelpen kon , en dit beilaat in
de groote menigte van ellendige navolgers. Zij zijn,
2Is 't ware, een beer van Spreeuwen , voortkomende uit
de asfche van een Feniks Dc perken , binnen welke
PETRAR C/IA , die meer heschheids clan vernufts bezat,
zichzelven bepaalde , hebben zij aan dit flag van dichtftukken zelve getteld; zij oordeclden, dat hunne
voogdesfen, en die alleen, moesten bezongen worden
en wel bezongen voltfreitt op dezelfde wijs als hun voorganger de zijne bezongen had. Men bediende zich vau
dezelfde beelden, Van dezelfde uitdrukkingen : het oc)
was zoo helder als de Zun , het hart een Volcano of
_Monte Ghibello doch deze beuzeiarijen geraakten ras in
cnbruilt. Koud ais de fneeuvv van Neva Zembla zijn deze navolgingen van een origineel, welks grootite yer
dietiten beftaan in zuiverheid , fraaiheid en bevalligheid,
Eet, Deere!" zeiden de Perziaanfche Toovenaars tor.
hunne Godheid, wanneer zij, in het heilig yam. , wierook, mirre en takken wierpen , om de vlarn te voeden.
Dit zelfde mag men eigenaardig zeggen ten opzigte der
groote menigte Canzogi, waarmede men Italic verpest
haft,
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iteeft. PETRARCHA, bong in jarcn geklommen zijafchaamde zich de Dichter te wezen van eene zoo
groote nienigte Italiaanfche verzen. Hij noel= ze Nu.
gellas vulgalTs, (Gemeene beuzelingen;) en echter is hij
aan deze heuzelingen 'zijne beroemdfieid verfchuldigd!
ij hebben veel van p EntAnenA's Latijniche dick.
ftukken , die simmer gelezen worden , en een Heidendicht , onder den titel van Africa, een vervelend en in
proza valiend verhaal van den tweeden Punifthen Oar.
log. — SiLIU3 ITALICUS heeft ten naastenbij hetzelfde onderwerp behandeld ; n stems ITALICUS, die
teen rustte in het flof van Zwitferland, is een
in vergelijking met PETRALICI-IA.
PVTRALICHA heett zich ooll van LatiJ:2 bediend in vele
Itukken in ondichi• ; hij was er zeer op gelteld, en zag
bet Latijn aan als zijne Moederfprate. Elil voorzag niet
bet lang hellaan van het Toscaanfche taalei<Yen, naar zijn.
gevoelen een Ifroobrech . die zoo gereed wordt uitgebluscht als dezelve fchielijk vuur vat. Zija Latijn was
nngelijit en onnaanwkeurig of, om dit beter nit te druko
ken , hij had ge;2n' eigen'' Latipifeben Overal ziet
men disjeCta manb7a, veritrooicie brokken, eene verwarde verzameling van fpreekwijzen nit CICERO en sENEcA,
en zinfneden uir. ST. AUGUSTINUS en zijne andere meest
geliefde Schrijvers. Nopans zal zijne. Verha.ndeling , De
fui iprins et aliorum ignorantia (Over de onkunde van
zichzelven en anderen) den Lezer de moeite der lezinge
wel beloonen.
Indien men zich een denkbeeld van PETRARCHA vorme, als een beuzelend perfonaadje , die 'den ti4 fleet cart
de voeten zijner Zielsvoogdesfe , met de Tier in de hand
en de oogen vol tranen , zou dit een zeer dwalend begrip
zijn. Noch liefde , noch dichtkunst , noch zelfs letterOefening hadden dermate 's Mans vertnogens ingenomen,
dat zij hem geene oogenblikken overlieten tot het
voeren van titer werkzame pligten. Ilij was een Staatsman en een bekwaam Onderhandelaar ; maar zijne Lice
en zijne Liefde alleen hebben hera eenen onflerfelliken
naam gefchonken.
Noodeloos zou het wezen, bier op te halm, 'a
geen al de wereld weet; zijne bekranfing, bij
voorbeeld , als Dichter, in het Capitool : de wiize van
doen is echter we.tenswaardig , en p;e1iikt veel op -het
fratelijk fcheiken van Bain op Vele Tiniveifiteiten. DeZe
de
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Eer, welke thans belagchelijk zou fchijnen , was toot
ten tijde hoog geacht, en gevolgelijk een voorwerp der
vvenfchen van PETRARCHA. De ondervinding overtuig.
de hem MI de ijdelheid en dwaasheid dier Eerbetooninge. En, 't geen hem misfchien nicer mishaagde , (Ian
de ongerijmdheid
onallcheidelijk van „ bet verlof,
om , bij verleend . gezag , verzen te ma-ken voor de
5? eeuwigheid ," was de noodzakeiijkheid , waarin hij
zich gebragt vond , om de Eer van den Dichtlaurier te
deelen met zijnen Landgenoot ZANOBI DE STRATA, door
lielZer RAREL DEN IV in perfoon bekransd met die alto'os groene bladeren , welke romisom de fiapen zijm;
hoofds wapperden , zonder eenige vrucht . te . dragen.
ZANOBI had verdienften , fchoon flier te vergelijken met
die van PETRARCHA. Eenige van diens werken zija
voorbanden in de openbare Boekerij van zijne Geboor7
teffact, en onder deze een Dichtftuk over de Syiera ,
geen men nooit het drukken waardig gekeurd heeft.
PETRARCHA had geene reden om over dus een mededinger naijverig te wezen; clan hij kon zijne gevoelens
niet verbergen.
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ERNE ONBERENDE BIJZONDERHEID IVEGENS ELSJE.
VAN HOUWENING BIJ DE GROOT ' S VERLOSSIi G VAN LOEVES TEIN.

Aan de Heeren Schrijvcren

Letteroefeningen.

der Vaderlandftht

1Mijne 1-leerent..
nlangs het Leven van HUGO DE GROOT door CAS.,,
PAR BRANDT en ADRIAAN VAN CATTENBURGII
mottende opflaan, viel mijn oeg, bij het bladeren, op
den naam van ELSJE VAN HOUWENING. Die naam herinnerde mij zekere bijzonderheid ten haven aanzien,
welke ik bier melden- evil , of ze U ook waardig mogt
fchiinen , om in uw geacht Maandwerk aan het Publiek
inedegedeeld te worden. Zii heeft betrekking tot DE
g RooT's verlosfing van Loeveflein. De eer daarvan is,
voor zoo veel het bedenken van het micidel betreft
2itij4 eeniglijk aan zijnelluisvrouw, ZIAILIA VAN REb•
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E'RSBERGEN toegerchreven , en ik zonde ongaarne
jets 'in het midden brengen , hetwelk de achting der
nakomelingfchap voor deze uitmuntende Vrouw zou
mogen krenken; doch men moet het mij vergeven , zoo
ik, uit achting voor 'hare brave en fchrandere Dienstmaagd , ELSJE VAN BOUM/ENING, twijfel korn verwekken , of haar de eer der uitvinding van het middel, hetwelk aan haren Man de vrijheid bezorgde, wel zoo
gaaf toekome, als algemeen geloofd wordt. Dat hare
achting daardoor wezenlijk verliezen zou, kan ik niet
zien. Immers al, wat voor het overige tot Karen regtmatigen lof gezegd is , blijft daar bij ongefchonden,
en (zoo zij zelve al eens het gezegde middel niet mogt
aitgevonden, noch allereerst aan haren M in voorgetteld
hebben) — dat zij denzelfden moed, als hij, had, om
het te beproeven , dat zij zich , bij de proef zelve ,
met zoo veel kloekheid en beleidgedroeg, en dat zij daarbij haar eigen gevaar , hetwelk bij zulke Regteren,
Karen Man veroordeeld hadden , niet Bering was,
voorbijzag niet .alleen , maar het ook vrijwillig aanuerkelijk vermeerderde, door het voorgeven , dat alles
.alleen van haar voorrgekomen, alleen aan `haar vernuft
ire danken was, — dit (zeg ik) zal haren lof, met hares
Mans naam, vereeuwigen. — Doch Gij verlangt
waarfchijnlij reeds te hooren , wat ik te ontdekkeu
lreb, of liever , Gij zult het reeds vermoed hebben.
Het is zoo: ik twijfel zeer, of de eer van bedacht te
hebben, dat de doorluchtige DE GROOT misfchien wel,
-met de bekende Boeken-kist , van Loevtilein vervoerd
2ou kunnen worden , niet toekome aan ELSJE VAN HOUWENING. Ziet bier op welken grond. Onder eene zeer
uanzienlijke menigte van papieren, uit de nalatenfehap
wan WiliC11 GEERAERDT BRANDT en zijne Zonen , KASPAR.
CI1 JOHANNES BRANDT , herkomifig en onder mij bentsuncle bevindt zich een blad in folio, befchreven met
de hand van KASPAR , den fchrijver van het eertte deel
der reeds gemelde wijdiuftige kventhefebrijving van GRO'rurs. Dat blad nu behelst een gedeelte , of wel den
=twang , van het verhaal van zijne ontkominge , en
1omt, wat de laatfte helft betreft, overeen met hetgeen
daarvan in het gedrukte werk te lezen is; doch de eerfie helft meldt de aanleiding , om op de list te denken ,
waarvan het gedrukte' geen woord rept. Et.sje , nameiijk,komtalaarin voor, als vertellende aan LB GROOT en zijne
C3

GENE ONBRUNDE BIJZONDWIEW

Z8

ne Vrouw, dat zeker vader aan zijne dochter den OW
gang -verbood met. eeneri .jongman , die bij haar den
vrijer fpeelde , en , ftaande de verkeeting , door eene
bankbreuk, fchade geleden had ; dock dat de gelieven
den vader, door eene list, verfchalkten. wil dit
Bever Met de eigen woorden van BRANDTS handfchrift
dan met de mijnen verhalen. flier zijn ze : „ De
dochter hem liefhebbende en niet willende verla9 , ten, maekte telkens gelegentheit, om hem.. ten hui.
eene van haer beste
ze van een zekre wcduwe
51
vriendinnen
,
te
fpreken,
welke
weduw uitvond htin
3/
in een koffer te doen , en , voorgevende een reis naer
99
buiten te willen doen , den vader van de vrijster
te verzoeken , dat koffer te willen bergen ; 't
,1
geen toegettaen zijude , den verliefden jongman den
99
• weg baende, om met het koffer in huis en op de
• vrijsters kamer te geraken, Op het hooren van de7e vertelling (zoo gaat het verhaal voort) begon.
59
den de Heer DE GROOT en zijne vrou te .lacchen :
59
• 't geen ELSIE ziende , Karen Heer te gemoet voer.
5 , de : ik weet wel, waerom gij loch: , gij zoudt oak op
„ zulk een wijze met een kojer wel uit dit kasteel gedra..
5., gen willen zijn. Hierop begot) de vrou van am

dit auk met haer gemael nader te overleggen." enz.
Vreemd is het , dat van de honderden bladzijden ,
welke BRANDT over het leven van DE GROOT berchre.
y en heeft , geen is bewaard geworden, dan dit : en
waarom? Is het niet waarfchijnlijk , dat men het
foist daarom fpaarde dat het deze bijzonderheid be.
he}sde?
Maar hoe kon, zoo zij haar waarheid is, MARIA VAN
ItRIGERSBE RG E N van flonden aan voorgeven, dat haar
atieen ,de eer der uitvinding van deze verlosfing toe.
kwam ? ,Hoe kon DR GROOT, die dan beter wist, ze
;tan haar toefchrijven , en er haar bij al de wereld
over roemen? antwoord hierop thans alleen : in
den beginne was dit voorgeven hoog noodzakelijk oral
de Dienstmaagd ELSIE voor geyser te hoeden ; want
men zou het haar gewis met zoo ligt vergeven het).
ben , ale' men het aan Nievrouw De GROOT vergaf, zoo
het gebleken was , dat zij het middel ter ontkominge
-nan de hand gegeven , den ganfchen handel mede be.
reattld , ea eindelijk, bij de tlitvouing zelve, de voor.
„

GROOT
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zattnite rol gefpeeld had : en , zoo als ik reeds heb
aangemerkt , aan Mevrouw DE GROOT kwam , offehoon de uitvinding de hare niet zijn mogt, toch
uitftekende lof toe. Maar waarom werd daarna, toen het gevaar voorbij was, aan ELSJE pen regt
gedaan? Vooreerst: omdat dat gevaar niet zoo haastig
voorbij was, zoo 11.LSJE, gelijk uit het vervolg fchijnt
te blijken, den wil niet had, om met haren Heer vol.
ftrekt het land te ruimen , maar daar vervolgens in wil.
de blijven ; en sen andere : omdat datgeen , hetwelk
niet alleen in den beginne had moeten gezegd , maar ook
een tijd fang had moeten volgehoudeii worden, daarna
niet welvoegelijk fcheen te kunnen worden tegengefpro.
ken: en ik vermoed, dat ook dit de reden geweest is,
waarom BRANDT , fchoon de nu gemelde bijzonderheid,
wetende , en ze reeds geIchreven hebbende, ze echter
daarna uit zijn handfchrift van GROTIUS leven geiigt ,
en ze, bij deszelfs uitgaaf , achter weeg gelaten heeft,
ik merk nog aan, dat ook ELSJE niet tlechts niet verItoken werd van alien lof, maar dat integendeel haar
Imam, tevens met dien van hare Meesteresfe , op alle
tongen zweefde, am de rustigheid en het beleid, welke
zij bij het geleiden van het Koffer gehouden had, en om
cle onbeteuterdheid
vlugheid en vooraigtigheid barer
antwoorden , toen zij daarover , door den Slotvoogd
DEVENTER, wierd aangefproken. Hiermede van deze bijzonderheid aftlappende , wil ik, ter gelegenheid
van het gewag van ELSJES antwoorden, uit een eigenhandig verhaal daarvan van den Raadsheer VAN REIGERSBER ■
GEN , Broeder van Mevrouw DE GROOT, hetwelk mede
onder mij berust, eene grove fout verbeteren, in den
afdruk , welken de Heer BRANDT daarvan gegeven
heeft , op bladzij 253. Daar ftaat (in den tweeden en
derden regel pan onderen) dot er in was, lees : dat DAAR
was, namelijk bij DAETSELAER.
En nu , daar ik tech over den Heer DE GROOT aan
het fchrijven ben, en mijn blad nog zoo vele ruimte
heeft, zal ik ook nog iets anders wegens hem opteekenen. -- De Heer VAN CATTENBURGH, in het tweede
deel van het even aangehaald werk, op bl. 427, uit
3sAILLETS "gem. des Sap., hebbende opgehaald de getuigenis van den Heer DU MAURIER wegens het vetwonderlijk geheugen , hetwelk zich in GROTIUS zoo
zonderling paarde met het mititekendst oordeel , gea
C4
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waagt vervolgens (op bl. 4501 en 4n9) nit DORREMANSIr
Var. Lea. (Libr. I. p. ii.) van een bijzonder thal van
dat geheugen , daar in beftaande, dat, als DE GROOT,
op zekeren tijd, op last der Staten van Holland, -eeni.
ge krijgsbenden bad gemonlierd , hij niet alleen ter
ltond daarna alle de krijgsknechten,lchoon hij hen nooit
te voren gezien had, van wezen kende, maar hen oak,
zonder hapering , alien bij name Icon noernen. Ziet
bier nu ecu under niet minder opmerkelijk ftaal daarvan,
betwelk ik , in mijne jeugd , van een achtbaar man ,
die verzekerde bet nit eene echte ovcrleveriug te
ben, heb hooren verhalen. Als DE GROOT, ill den
fare 1645, op zijne reis, uit Frankrijk naar Zweden,
door Holland, te Anfierdam was gekomen, om zich van
daar mar Hamburg te begeven, werd hij, in de eerstge.
melde Stad (volgens bet verhaal van VAN CATTENBURGFI
zelf, op bl. 404) niet alleen door Burgemeesteren pleg.
tig verwelkomcr, en van ftadswege ter maaltijd . onthaalc13 terwij1 zij ook bet fchip rot zijn' overtogt lietert
befiellen; maar hij werd door hen ook, op den morgen vart zijn vertrek, flatelijk uitgeleid, gaande tusfchen hen, van den Da,n, te voet, fangs het Water,
naar de Nieuwe Stads lierberg aan bet ry. Terwijl zij
bier cane pooze bii hem vertoefden , alioo zijn reistuig
nog niet was aan gekomen , merkte dnonos iets op , wegens
he! opichrift van zeker Uithang-born dat hij op bet
Water gezien, en -hetwelk zijne oplettendheid bijzot.
der getrokken had. Een van het achtbaar gezelfchap
betnigde hierop zijne verwondering daarover, dat hij,
fchoon onder de wandefing in aarthoudend ernftig ge.
fprek ceweest .zijnde, nog acht geflagen had op eert
iErit. bang-bord, en onthouden had, wat daarop te lezen
Rand. 1..4; GROOT gaf hierop te kennen , dat er niet
ccn zulk bOrd op den ganfchen weg was , hetwelk
niet gadegetlagen , en waarvan hij het opfchrift niet
gelezen had; en dat hij .ze alien achter elkanderen zou
lumnen opnoemen. Dit fcheen naauwelijks geloofbaar,,
cn men verzocht hem daarvan eenig Hader bewijs te ge.
y en. Hij befchreef ze daarop alien,. met bijvoeging van
betgeen er' op te lezen itond; doch in eene omgekeer.
de orde„ zoo . dat hij • eerst noemde_, hetgeen hij laatst.
gezien had , eoz..; opdat het . gezelfchap , langs denzelftien7 weg terugkeerende , zich deste ligterzon kunnen
Iverinigen dat hij thet.gcrnist had': en dit gezelfchap
be.
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bey ond met de daad , tot deszelfs hoogfte verbazing,
op den teruggang , geen misilag in zijne opgave , voor
zoo veel het in that was zich die te herinneren.
Welk eene opmerkzaamheid ! en welk .een gelukkig en
getrouw geheugen! Aileen met zulke geestvermogens
Lan men het eenigzins begrijpen , hoe de groote man
heeft kunnen worden, hetgeen hij geweest is. Doch
welke opzigten was hij niet uitaekend?
1k heb de eer met alle achtinge te zijn
Mijne Heeren
Uw dienstwillige
R
December 1808.

A. S.

BRIEF VAN JULIA * * *, OF VERDEDIGING VAN VROUWELIJICE

GELEERDHEID.

Tk hen de eenige dochter van eenen Kerkelijke, die, hij het
overlijden mijner moeder, 't went voorviel toen ik den
ouderdom van Brie jaren bereikte, alle zijne genegenheid tot
mij bepaalde, en van meening was ; zijne liefde niet kracbtdaiiiger kunnen betoonen, dan door mij eene goede opvoeding te geven. Zijne ftandplaats was een eenigzins afgelegen
tlorp; zoodat hij weinig aileiding had. Ten alien tilde had hij
zich op de letteroefeningen toegelegd , en befchouwde , naast
de deugd, de geleerdheid als het hoofdfieraad der menfchelijke nature.
Zoo ros ik lezen konde, onderwees hij mij in de gronden
inijner moedertale; en op mijn achtfte jaar had ik mij eene
tamelijk grondige kennis van dezelve eigen gemaakt. Sedert
oefende ik mij in allerlei vrouwelijke handwerken, doch befteedde tevens, onveranderlijk, elken dag, twee uren aan bet
leeren van bet Latijn. Weihaast maakte ik mij de kennis van
de gronden daarvan eigen, en las vervolgens, naauwkeurig en
met achtgeving op de rebels der taalkunde, PIICEDRUS en COR-.
NELIUS NEPOS ; nemende vervolgens VIRGILIUS en HORATIUS onderhanden. Onder het geleide van een' zoo kundigen voorganger
als mijn vader , kreeg ik fpoedig finaak in derzelver fchoonheden , en las ze niet flecks met veel vermaak , maar Ieerde
ook de fraaitte plaatfen van buiten.
Zoo wel voldaan was mijn vader over mijne vorderingen ,
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en over de opgenomene taak, het onderwijzen vau het teederst
voorwerp zijner liefde , dat hij to rade werd , zijn ontwerp
verder uit te breiden , en het ruime veld der Griekfche letterkunde voor mij te openen. Met kleine moeite maakte ik mij
van de Griekfche fpraakkunst meester, en ik vond in die taal
eene liefelijkheid, die de kleine zwarigheden, welke ik fon/0
tilds ontmoette, rijkelijk vergoedde. Na bet Nieuwe Testament, las ik de Cyropcedia van XENOPHON, de Redevoeringen
van DEMOSTHENES, de Zarnenfpraken van PLATO, en de Bias
en Ottysfea van HOMERUS. Dat ik, uit die lekture, geene geringe voordeelen trok , kan niet ontkend worden; doch het
bloote vermaak daarvan was voor mij eene genoegzame vergelding. 1k vond mij in float om uit de hoofdbron te kunnen
drinkers, terwiji anderen zich met den afgeleiden en troebelen
firoom moesten behelpen. Duidelijk bleek mij, dat geene vertalingen , hoe naauwkeurig zij ook den zin van het oorfpronkelijke overbragten, de fchoonheden der tale konden uitdrukken. lk vond mij in- de gelegenheid om met eigen oogen de
fchriften te kunnen raadplegen, in de bewondering van welke
de wergild at fang heeft overeengeffemd,doeh van welke intjne
Peke, meestal, tegen alle reden, werd uitgefloten. Dit befchouwde ik als een nitmuntend voorregt , en eigende
nit dien hoofde eenige waarde toe ; doch ik hoop en geloof,
dat ik dezulken niet verachtte, die, alleenlijk bij mangel aan
gelegenheid, daaraan geen deel hadden.
Weinig moeite kostte het mij nu, door middel van het Law
tijn, ook bet Engelsch , Fransch en Italiaansch te leeree ; en
mijn vader was van aordeel , dat dezelve eenen hedendaag..
(den Geleerde onvermijdelijk noodzakelijk zijn. In 't Fransck,
las ik ROLLIN , BOILEAU , PONTENELLE
VOITURE , BRUYERE ROUSSEAU, VOLTAIRE en MARMONTEL; in 't Italiaansch,
rETRARCHA, TASSO, AMOSTO GUICCIARDIN , en de Cortegiamo
Van CASTIGL.10. Alle deze bragten mij een vermaak aan, 'c
welk ik verzekerd ben , dat een iegelijk , die daartoe de gelegenheid bezit,.zich zal aanfchaffen.
Na den grond der taalkennisfe gelegd te bebben, 't welk ik
geloof dat zelden , met een goeden uitflag behalve in de
vroegere levensjaren, gefchiedt , gaf mij mijn vader vrijheid,
om met de voorthrengfels van mijn vaderlaud mijuen kennislust
te voeden. De kundigheden, die ik bad verzameld , fleldett
rnij in that om dezelve met oordeei te lezen, en alle lame
zinfpelingen te verflaan. Zoo mild zijn de beste Schrijvers met
aanbalingen, dat ik niet kan nalaten te denken, dat dezulken,
die in de Dude talen onbedreven zijn , dikmaals zich zelve
over hunne onmagt mocten beklagen , om den verborgenen
(chat te ontdekkeu. Gretig las ik de voornaamile Dichters en
ilistoriefchrijvers, en had bovenal vermaak in het opzamelen
van levensbijzontierheden van voorname mannem. Na eene
le-
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levensbefchrijvieg, of het verhaal van eene gewigtige gebeur.
tenisfe te hebben gelezen , verzocht mij mijn vader, dat 1k,
inijne bedenkingen daarover hem fchriftelijk mededeelde: eene
oefening , waarvan de nuttigheid mij op de proef is gebleken.
Nooit drong ik diep in de wetenfchappen door; en evenwel
konde ik mij niet onthouden van het opzamelen van eene
pervlakkige kennis van de Starrekunde, het Zonneftelfel , de
proefondervindelijke Wiisbegeerte, nevens de wis-, natuuren itaatkundige Aardrijkskunde. Dit weinige befchouwde ik
als nuodzakelijk tot eene verftandige verkeering ;en ik had tijd
noch lust tot fijn uitgeplozene geleerde nafporingen. De
Dichtkunde was mijn vermaak , en bij wijlen beproefde ik dear..
in mijne krachten , omdat mijn vader , in zijne gunflige gedachten over mij , mij verzekerde , dat ik niet ongelukkig
ilaagde.
1k reden het mij niet als eene verdienfte toe, omdat de eere
daarvan alleen aan de fchikkingen , door mijnen vader beraamd,
most gegeven worden, dat ik, met alle mijne boekoefeningen,
de begaafdheden , enkel tot fieraad dienende , niet verwaar.
loosde. Mijn vader was een liefhebber van de Muzijk, ea
leerde mij op het klavier fpelen, gaf mij een Dansmeester,
en waarfchuwde mij telkens tegen onachtzaamheid omtrent
kleedij en zindelijkheid, weike, zeide hij, geleerde vrouwen
fomtijds met welverdiende minachting beladen had. Desge.
lijks prelate hij inij de noodzakelijkheid in van op mijne hoede
te zijn tegen fchoolvosferij in de verkeering, en beval mij
ernaiglijk, om mij nimmer in te dringen, of in gezelfchap den
geriugften fchijn van zelfbewuste meerderheid aan te nemen.
ik vermeet mij te zeggen, dat ik mij naar deze onderrigtingen
gedroeg , en met volkomene ongedwongenheid met oppervlakkige veraanden praatte, en nimmer verachting aankondigde
of gevoelde, uitgezonderd wanneer trotsheid en gemaaktheid
met onkunde gepaard gingen.
In wcerwil, echter, mijner vorderingen en mijner ernflige
pogingen ter verhoedinge dat dezelve benijd worden, ondervind ik,dat ik in de wereld met minder hartelijkheids word bejegend, dan ik reden had te verwachten. Te veel ontzags heeft
voor mij mijne eigen fete, om mij eenige genegenheid toe te
dragen. Wanneer ik in hear gezelfchap kom , zou er een algemeen flilzwijgen heerfchen, indien het niet door mij wierd
afgebroken. lloewel ik niet kan zeggen dat ik lomp behandeld word, kan 1k, echter, duidelijk bemerken, dat de beieefclheden, mij betoond, gedwongen zijn; en ik heb alle re*
den te gelooven , dat er geene kleine moeite wordt genomen
om mijn karakter te hekelen, en met mijnen kleederfmaak en
nlle de bijzonderheden van mijn uitwendig gedrag den fpot te
Vriendelijk geeft men te kennel!, dat een weinig onbane+
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handigheid en onwelvoegelijItheid zich ligt laatverfchoonen
eene geleerde Vrouw, en dat opfchik en etiquette beneden de
epmerking eener Paresfe zijn
Ik heb geene reden om te denken , dat ik van fchoonheid.
geheel ontbloot ben ; en evenwel, ilt weet niet waarom, word
ik gefchuwd van mannen, die op het gezelfchap van andere
vrouwen zeer gefteld zijn. Ten aanhoure van eenige mijner
vriendinnen hebben zij zich laten ontvallen, dat, hoewel zij
mij voor zeer kundig houden, zij de denkbeelden van vronwelijke bekoorlijkheden en van bedrevenheid in het Grieksch
niet kunnen zamenvoegen. Zij hebben ten oogmerke, niet om
mijnen roem te verminderen , doch zij moeten bekeneen , dat
ik niet de vrouw naar bun hart ben. Zij voeden het begrip ,
dat eene vrouw van een geoefend verfland zich aan de zorgen
van bet huisbe(tuur niet zal onderwerpen. Zij kan verzen
sleeken, zegt de waanwijze, maar geef mij eene vrouw, die
een pastel kan bakken
Ik moet bekenneu, dat ik het immer els de krachtigfte aanprijzing van eene huisvrouw befchouwd hob , bekwaaen le zijn
em eene omgankelijke medgezellin voor haren echtgenoot te
worden; en nimmer kon ik mij verbeelden , dat de kundigheden van eene keukenmeid, van eene flijiller of van eene huisboudfier de meest wenfchelijke begaafdlieden in eene medgezellin des !evens zijn. Eene vrouw van een geoefend verliand
en wezenlijke kunde bezit meer gefchiktheids om zich arm haten nand te onderwerpen , hoedanig dezelve ook moge wezen,
dan de onopgevoede en du halfgeleerde ; en zulk eene vrouw
zal altoos genegen zijn, toezigt te houden op het huishouden ,
wanneer haar pligt het gebiedt, en een werkzaam deel in het
buishefluur to nemen, wauneer het geluk van hem, welken zij
lief heeft , en haar cigen , aan perfoonlijke bemoeijing verbonden is.
De opvoeding van kinderen , in de vraegfle levensjnren,
inzonderheid van de dochters, is de natuurlijke post der Moe-,
der ? Hare genegenheid om dezelve op te Leiden, door hare
bekwaamheid geholpen tot het beramen van gepaste maatregelen, moet van de heilzaamfie uitwerkfels nehtervolgd worden.
Bekend Eiji/ de gelukkige gevolgen van CORNELIA' S moederlijke zorge. Waarfchijnlijk is bet, echter, dat er luttel zietevoedfel kan ingezogen worden van eene moeder, wier denkbeelden immer bepaald waren binnen de grenzen van eene
keukeu of kleederkamer. Ook is er geehe voldoende reden
om te befluiten , dat zij, wier verflandelijke begaafdheden
hear in that fleIlen om met haren man een gefprek te houden,
en het verfland barer kinderen te vormen , onbekwaam of on.
willig zijn zal , op het huisbefiuur onmiddellijk het oog te
houden.
Dar geleerdheid niet tot het vrouwelijk karakter behoort, en
it:et her vrouwdijk vef ftand niet voor even groote vorderingen
als
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als dat der andere fexe is berekend , zijn bebrompene en cntwijsgeerige vooroordee:en. Van het tegendeel daarvan Levert
de ervarenis fprekende voorbeeiden op. De grootere voordeelen van de opvoedinge der jongens zijn, misfchien, de dnige
reden hunner volgende uitflekendheid. Ge!eerdheid ligt even
zeer binnen het bereik , en is , uaar mijn begrip , van even groote
waarde in de vrouw als in den man. Vat mij berreft, het
weinigje geleerdheid, welk ik bezit, zou ik niet willen
fen, om de onaangename gevolgen re ontgaan, over welke ik
daar even kiaagde.

DE ICADI VAN HAMADAN, OF DE GELUKKIGE TEGENWOOR DIGHEID VAN GEEs7.,

.den Oostersci Vertelfer.
e Kadi van Hamadan was hevig verliefd geworden op dr
D
dochter van een' Smit nit dezelfde !lad. Met een hart',
verceerd door her vuur der begeerte , en verfcheurd door de
kwellingen der ongerustheid, dwaalde hij tin als een zinneloc?ze , dan weder flond hij flit en bleef onbewegelijk, alsof hij
het voorwerp zijner liefda verwachtte. Dikwijls uitte hij zijne
fmart door deze droefgeestige woorden , die zijn' treurigen
toefland affeherflen: „ Deze geftalte, bevallig en tenger als de
„ telg van een' cipres, heel( mijue oogen verblind. Ik ben
niet weer ineester van mijn hart, en ziedaar mij tot flavernij
„ gebragt!... Floe ! wie zoo dit doordringend oog kunnen
„ wederilaan? Indict] gij mil uw hart niet fchehken wilt, fink
„ dan uwe fchoone oogen!"
Weinig gefireeld met de overwinning, die hare bekoorlijkheden haar bezorgd hadden, vertnoeid door de vervolgingen
van den Kadi ontweek en overlaadde hem dit jonge meisfe
met beleedigingen, wanneer hij zich bij haar be y ond. Hij,
een geduld zonder voorbeeld betoonende, vernoegde zich ,
gen een' geneesheer, dien hij bijna altoos bij zich had , to
zeggen
„ Zie, bid ik n, deze jonge fchoonheid in woede f ZiCt
„ gij? De rimpels van haar vergrtund voorhoofd hebben nog
„ deszelfs zachtheid niet misvormd. Deze !aide aativallen van
„ woede, we/ verve van mijne hoop re vernietigen, verflerken
„ dezelve. De Vorften zwetfen dikwijls in het openbaar, ett
„ zijn bloodaards in Me.
„ Wanneer de verschgeplukte druif u znur fchijut , wacht
eenige dagen, en zij zal zoet als honig zijn."
De Kadi, zonder meet ontroerd to zijn, ging near zijne regr4
bank,

om geregtigtield to oefenen. Verfeheiden perforen vart
aan.
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tan zijn' dienst verbonden, kwamert ziCh voor zijne
voeten werpen , om verlof te erlangen van hem eenige randgevingen te mogen mededeelen. Indedaacl, zoodanig een gedrag was niet zeer overeenkomftig de eerfle pligten der thatkunde , en niets bovenal meet. ftrijdig met dit fpreekwoord, dat elle hovelingen in het oog zoeken te houden:
„ Twist niet onvoorzigtig over alles; de misflagen der gToo„ ten aan den dag brengen , is zelf een' grooten misflag
„ g,aan."
Ondertusfchen de gehoorzaamheid en de dankbaarbeid fchrijInn de onciergefchikten bijzondere pligten voor, en zij zouden zelfs zich aan het fnoodst verraad fehuldig maken,
dien zij een' read, die hunne opperhoofden nurtig was, verzwegen.
Deze overwegingen noopten zonder twijfel de dienaars
van den Kadi om hem tot rede te brengen. „ Stnoor," zeiden zij tegen hem , „ fmoor deze rampzalige drift ; de
f ; waardigheid van een' regter is te edel , re heilig, om hear
• door sulk eeue ftrafbare zwakheid Le bezoedelen. Gij
• kent thansdeze vrouw, wier zwakke bekoorlijkbeden 026,, ben kunnen verleiden , en gij hebt zelf gezien , tot welke
• uitfporigheden zij in fleet is. De beleedigingen, waarmede
,, zij u heeft overladen, weergahnen nog in onze omen."
lye Kadi gevoelde de gegrondheid van deze redenen;
biz press zeer ite;k hunnen ijver en hunne getrouwbeid.
„ Uwe raadgevingen," zeide hij tegen hen, „ zijn maar
„ te zeer voor mijn' toefland gefchikt, en uwe dran,grede.
„ nen zonder tegenfpraak. Indien de rede mij van de lief„ de genezen kon, ik zou u gaerne aanhooren. Lastert mij
1, zoo veel gij wilt; maar bedenkt , dat men nooit de buid
0 , van een' Ethiopier wit bleeken kon!” Na dat hij dus ge•
fproken had, belastte hij eenige zendelingen, om alle mogelijke pogingen op bet hart zijner geliefde te doen ; en ona
ties te zekerder te ilagen, fpaarde hij geen goad. wetende, dat, wie good in zijne beurs heeft, zeiden kracht in
zijn' arm ontbreekt, en dat de genen , wien men dit kostelijk
anetaat in de oogen laat fchitteren, zich zeer diep bulges,
al hadden zij een' italen ruggraat.
Indedaad, het meisje werd handelbaarder,ennaweinig tijds
gaf zij zich over aan de begeerte van Karen minnaar. Weldra
berigtte men den Opperheer , dot de Kadi elle nachten in
weelde doorbragt, met een meisje in den arm en een glas
in de hand, en dot, in pleats van te flapen,hij zich vermaakte
met drinker en zingen. Zie bier bet lied , dat hij zong in zijne verliefde krankzinnigheid:
$f hear: heeft dezen nacht nog niet op zijn gewoonlijk
$f uur gekraaid, nit vrees van het vermaak te iloren van twee
$f zeileveu, naverzaadbaar van trizelingen en genietingen. De
tanzien,

1 ) wan-
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• wangen mijner geiiefde blinken in bet tnidden der golven..
„ de krullen van ham- gitzwart hear, ea gelijken ivoren
• pelen in een' thbenhouten bring.
„ Zoodra de flanp de oogleden der nijdigen zal vergaten,
wees op uwe hoede, weak omzigtig, mu u niet bloot te ftel• len aan het gelach der meffiChen, en de Item re hooren
„ van den morgenwekker der MoskeeEn, die de geloovigen
ten gebede roept, en het geluid der timbaal voor de poort
„ van bet ICeizerlijk paleis."
Al zingende , hielden de gelieven !mine armen in elkander geftrengeld, en hunne lippen kusten dikwijis elkauder;
zij vergaten den tijd, die verliep , en de afgunfligen, die hen
befpiedden. Eensideps komt een der Haven van den Kai:14
Bled( van fchrik, zich voor de vomit van zijn' ineestet
veerpen. „ Staat op, Alan op!" fchreeuwde hij, „ ewe vij,, ander) bebben u itrikken gefpannen , of liever, zij 'hebbett
• tegen u, helaas! mar al le zeer gegronde befehuldigingen
ingebragt. Blusch met het water den voorzigtigheid dezen
• nitgebartlen brand ; want zoo gij hem last voortgaan en
• kracht verkrilgen, zal Inj morgen ttw huis verteerdhetshen."
De Kadi grimlachte, en zeide „ Verlant een !envy , die ztj•
ne prooi aangegrepen heeft, dezelve op het gezigt zijner
vijanden ? 6 Mijne geliefde ! vestig uwe oogen op de
mijnen, en linen vrij de afgunfligen zich van nijd en wan.
„ hoop verteren."
De ijverige hovelingen hidden zich niet vernoegd met
den Sultan beltend te maken, dat er alle nachten eene groote
Misclaad in zijn rijk bedreven werd; zij hidden ook aangedrongen op de ftraf van den fchuldigen; maar deze Vorst, die
het kwaad niet ligt geloofde, antwoordde:
Ik ken hem,
• wien gij bier befchuldigt: hij is onbekwaam tot de uitfpo„ righeid, waarrnede gij hem bctigt; want ik merk hem VIA
• als het orakel zijner eeuw, en men zou misfchien in mijit
„ ganfche rijk geen geleerden vinden, die waardig is bij hen
• vergeleken te worden in wijsheid en kunde. Vergetis
„ zoeken kwalijkgezinden hem in mijne oogen zwart Et
„ maken. Ik zal nooit deze befehuldigingen gelooven, dan
op de getuigenis van mijne eigen oogen; want ik ben niet
„ onkundig, dat hij, die onbezonnen de hand aan bet zwaard
„ haat, zich aan een wreed beroaw blootftelt.”
De Vorst, verzeld van dezelfde hovelingen , kwam op eel"'
morgen in het huis van den Kadi; hij vond de kaarfen nog
brandende , het jonge meisje te bed , flroomen wijns in het
Vertrek en gebroken glazen. De Kadi, in den heap der dronkertfchap gedompeld, clacht geenszins aan bet vereerend en gem
Vaariijk bezoek , dat hij kreeg. De Sultan wekte hem: „ Sta
„ , op t de zon verfchijot reeds aan dengezigteinder." DeKeeia
mijne aogen openende, herkende dadelijk den Swim en ziine
Jao■
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hovelingen;tnnar , zonder zich te ontilelIen, vroeg hij: „Waar
,, is de zon opgegaan?" „ In het Oosten," antwoordde .do
Monarch.
God zij geloofd I" riep hij; „ want onze groote Profeet hurl ons zelf verkondigd dat de poorten van
„ het beronw en der Goddelijke barmhartigheid niet geilote;
5 , zouden zijn voor de dienaars van God, dan op het oogenblik
dat de zon in het Westen opgaat. God vergeve mij I ik
t, heb berouw over mijne dwalingen , en ik wend mij tot
„ tot hem." „ Gij hebt berouw op het oogenblik dat gij,.
„ uw' ondergang zeker ziet ; maar dit berouw is te laat en
„ vruchteloos. Overtuigd van eene misdand , die men niet
„ vergeven kan, is er geen middei om u te redden." -Dit
zeggende, leverde de Sultan hem in de handen der geregtsdienaars over; ,doch de arme Kadi verzocht verkf om nog cell
enkel woord tot zijne Majefteit te mogen fprelren. „ Schoon
„ gij tegen mij eene geflrenge hand opheft," riep de fchul-,
laat ik niet of te gelooven dat ik u vermurwen
doge ,
„ Zoo ik de hoop verlies op bet gezigt mijner misdaad, zij
„ herleeft op het denkbeeld uwer edelmoedigheid." . .— „ Zie,
„ daar eene loffpraak op eene hehendige en weinig gewone
„ wijze gebezigd I Maar thans verhinderen de wetten , dat uwe
g, bekwaamheden en welfprekendheid u zouden onurekken sat;
„ de regtvaardige kastijding uwer misdaden. Men moet u van
„ een' hoogen muur werpen, opdat gij ten voorbeeld verilrekt
„ voor de genen, die uw rpoor zouden willen volgen." —
„ Monarch van . bet heelal t" riep de ongelukkige Kadi ;
denk ten minfte dat ik opgevoed ben sail uw hof. onderuwe
„ getrouwfle dienaars , en dat ik de 66nigile wider hen niet
„ ben, die zich aan dergelijk een' mistiag heeft fchuldig ge„ maakt. Begin ten minfte met die genen naar beneden te la-r
„ ten werpen, die denzelven v66r mij begaan hebben , opda
g ij mij tot e'en voorbeeld verdrekken." Dit gezegde behaagde dermate aan den Sultan, dat hij den fchuldigen genade
fchonk; vervoigens zich tot de genen wendende, die hem hadden zoeken te verderven, zeide hij: „ Elk van Us heeft zijrt
„ deel gebreken: wachten wij ons derhalve , anderen te
„ befchuldigen. Iiij, die zich bezig hondt met zichzelveu
„ te Ieeren kennen, denkt niet om zijn' broeder te onteerert
„ of aan te klagen."

In bet Meng. van No. XV. des vorigen Jaars, 666. reg. i8 van
find. moet ftaan in den Heiligen Dienst dash; te treden. El 667 reg. 4,
ttaat ;fan:leer, leis Transom En LI 668, reg. 8 en 9 weinig geene 'a
in plaatfe van weinig of geene.
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Door
Mr. II. A. SP AND A W.

Dat

de beoefening der Gerchiedenisfen onder de edelIle en nuttigtle bezigheden behoort, waarmede zicli
de menfchelijke geest kan onledig houden , zal wel door
niemand onzer in twijfel worden getrokken.
Immers zijn de voordeelen en genoegens , welke zij
ons aanbieden, zoo menigvuldig en belangrijk tevens ,
dat het voor eene gansch niet gemakkelijke task mag
worden gehouden , flechts de voornaamfte derzelve op
to noemen en de voortrefFelijkheid der Gefchiedenis zelve
op eene waardige•wijze to doen kennen.
Zij is eene bron waarait frisfche en heldere flroomen
ontfpringen , die Tangs onderfcheidene wegen , in veelvuldige kronkelingen , door verfchillende landouwen
heen vloeijen en de omgelegene velden bevochtigen en
vruchtbaar maken. Alle menfchen , zonder onderfcheid
van {land of betrekking , geleerden en ongeleerden , kunItenaars en handwerkslieden , mannen van den degen en
rnannen van den tabbaard , die zich aan den handei hebben toegewijd en die den voorouderiijken akker ploegen,
die ten dienfle van perk of Staat cenige waardigheid bekleeden en die den zegen der onaf hankelijkheid in het
amb(*) Voorgefteld in het Departement Groningen, behoorende
cot de Maatfehappij: TOT NWT VAN
MZNQ I 18o9. 1NV.
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ambtelooze leven mogen genieten
alien fcheppen nit
deze bron wateren des /evens en der wijsheid.
Zij is een fpiegel, waarin een ieder,, van welk eene
denkwijze of geaardheid hij ook wezerr mag, zijn afbeeldfel vinden kan. Grooten en geringen , rijkett en
behoeftigen , dwingelanden flaven, geweldenaren en
onderdrukten , zij, die in vorttelijk purper blinken, en
zij , die met gefcheurde pijkleederen hunne naaktheid
bedekken , ontwaren in dezen fpiegel voorbeelden van
allerlei aard,, die, naar den betrekkelijken toeiland en
de bijzondere omflandigheden, tot leering en waarfchuwing , tot bedreiging en verbetering, tot vernedering en
opbeuring, tot ontwoediging en vertroosting eigenaardig itrekken kunnen, en zoo bij, uitnemendheid gefchiki
zijn, om hun fchrik en gerustheid , wanhoop en zielenvrede, vertwijfeling en troostvolle uitzigten in de toekomst beurtelings in te boezemen.
Intusfchen valt het niet te loochenert, dat aan de
gene Gefchiedenis , wier beoefening, in het algemeen„
als edel en nuttig verdient geroenul te worden, een groot
wat zeg ik? gewigtige
aantal van onvolkomenheden
gebreken eigen zijn; gebreken, waardoor zij ons niet
;lleenlijk van vele diner voordeelen en genoegens berooft,
die zij ons wezenlijk fchenken kan, maar ook niet zelden, vooral voor hare jeugdige beoefenaren, ten niterfte fchadelijk wordt.
Deze onvolkomenheden en gebreken vloeijen ten deele
voort nit den card der Gefchiedenis zelve , en zijn ten
deele te wijten aan de perfonen , welke haar te boek
Hellen.
Voor zoo verre zij de lotgevallen van Volken en Staten , tie verrigtingen en bedrijven van menfchen getrouwelijk en naar waarheid vermeldt, zoo als dezelve zijn
gebeurd en uitgevoerd , is zij zeer onderfcheiden van
zoodanige verhalen , wier eenige bedoeling is, zedelijk
of maatfchappelijk nut te flichten , en moet zij zoo wel
die gebeurtenisfen en perfonen voorftellen, welke voor
deugd en zedelijkheid gevaarlijk zijn, of onwetendheid
en vooroordeelen in de hand werken, als deznike , die
tot leering en verbetering dienen kunnen; dock voor zooverre zij bi voorkeur gebeurtenisfen en perfonen van den
eerstgemelden (Tempel voordraagt ten koste van de zoodanige , waarbij het Menschdom- het allergrootIte belang heeft , en daardoor ophoudt , die leermeesteresfe
des
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-des !evens te zijn , die zij wezen kan en wezen most,
zijn tie nadeelen , welke zij veroorzaakt , aan hun, die
de gefchiedpen voeren, alleenlijk toe te fchrijven.
Dikwijls toch , al te dikwips helaas! vergoden zij
tirannen en verlagen de weldoeners der menschheid ;
vereeuwigen overweldigers, die zij Heiden noemen, en
vergeten den !Ellen burger , die hunne vereering zon
verdiend hebben. Dikwijls toch, al te dikwijls helaas !
doopen zij den veder in menfchenbloed en bezoedelen
hunne gedenkrollen met moorden , die den naam van
overwinningen dragen. Alomme trelfen wij befchrilvingen aan, die het hart koel en onverfchillig laten, of met
weedom en ijzing vervullen. Hier wordt een troon om.
vergehaald en een gemeenebest opgerigt ; dthir zinkt een
gemeenebest en op deszelfs puinhoopen rijst een nieuwe
troon; ginds verlaten ganfche Volken hunne haardfteden
en bezittingen, om hunne broeders, die hun nooit eenig
Teed deden, te mishandelen en te verdelgen ; overal zien
wij werking en wederwerking, botfingen en ongeregeldheden , burgerlijke verdeeldheden , onderdrukkingen ,
vervolgingen , oproeren en tooneelen van moord, ver.
guizing en volkswoede , van beroeringen . en wederom
beroeringen , van zamenzweringcn en wederom zamenzweringen, van oorlogen , gevechten, veldflagen, plunderingen , vernielingen, fchending der heiligfte regten —
in an woord, van gruwelen en ijsfelijkheden , die het
gevoel beleedigen , het harte doen wegkrimpen en de
pen weigeren moest te vermelden.
Geen wonder, derhalve, dat er altijd Mannen gevonden zijn, die er zich op toegelegd hebben, om uit de
Gefchiedenis zoodanige gebeurtenisfen op te zamelen en
afzonderlijk te bewerken , welke boven andere gefchikt
zijn, om kunften en wetenfchappen aan te kweeken, het
vernuft te fcherpen , het veraand op re helderen , de
nitvindingen, ontdekkingen en verbeteringen in allerlei
werken , waarbij de niatfchappij belang heeft, in het
Licht te ftellen, de befchaving en den voortgang van den
menfchelijken geest na te fporen, leering en zedelijke
verbetering te bevorderen, het hart te veredelen en den
mensch gevoel voor al, wat edel , fchoon en groot is,
in te boezemen, — gebeurtenisfen, die, door eene kun.
dige hand bewerkt , met bevalligheid voorgefteld en met
bekoorlijke kleuren verfierd , alle de voordeelen van verDs
dich-
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dichte verhalen opleveren , zonder derzelver gebreken re
bezitten.
Ook ik, mijne Hoorders I heb het gewaagd , eene gebeurtenis , die, ten aanzien van bare zedelijke fchoonlteid , under de merkwaardigheden in de ongewijde Gefchiedenisfen eene vereerende plaats verdient, afzonderlijk te bewerken en aan Ulieden voor te fiellen.
1k zal uwe aandacht, in deze aogenblikken, zoeken
bezig te houden met een voorval, hetwelk de gefchiedpen heeft vereenwigd , en dat , hoe zeer ook de omftandigheden van den Held, dien wij op den voorgrond zullen plaatfen , oneindig verfchillen van die, waarin wij
ons bevinden , voor' eene lchoone voorilelling nogtans
allezins vatbaar is , en voor alle menfchen , zonder onderfcheid van Rand of betrekking, eene voortrelfelijke
zedelijke leering behelst.
1k zal bet ondernemen, voor Ulieden te fchetfen bet
gebeurde tusfchen SCIPIO en de Spaanfche Bruid, hetwelk
wij in de Roineinfche Gefchiedenisfeu vinden te boek geheld ; ik zal eene poging wagen , om de werking der
menfchelijite hartstogten en driften , de kracht der zinnelijke begeerten, het gezag der Rede over de verleidelijkfte betooveringen , de zegepraal der Deugd in al hare') luister ,en de beminnelijke grootmoedigheid van eenen
edelen fterveling , in een levendig tafereel voor Uliedea
op te hangen.
Van uwe befcheidene en deelnemende aandacht Ilona
ik mij van zelfs verzekerd.
MmIl•••■•=111

Onder de doorincbtige perfonen , die in de Gerchiedenis der Romeinen heerlijk uitblinken , bekleeden de
SCIPIO ' S voorzeker eenen zeer aanzienlijken rang.
Luisterriik , inzonderheid , praalt onder deze PUBLIUS,
CORNELIUS , die, flechts vierentwintig jaren mid zijnde,
in den tweeden Carthaagfchen oorlog het bevelhebberfchap over het Romeinfche leger in Spanje op zich nam,
en in vervolg van tijd met den vereerenden naam van
AFRICANUS befchonken werd.
Wij willen U dezen jeugdigen Romein voorftellen —
niet als SCIPIO, den veldheer, den held, den overwinnaar, den redder van Rome, den bedwinger van Afrika;
Maar
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Einar als scinto , den fchoonen , bevalligen jongeling,
den edelen, voortreffelijken mensch , den overwinnaar
zijner hevigite neigingen , die maagdelijke fchoonheid
en bevalligheid vurig bewonderde, maar eer en onfchuld
vlekkeloos bewaarde; die de groote hoedanigheden van zijn
vernuft en zijnen geest opluisterde door zijne kiefche befcheidenheid en zachte, aanminnige zeden, en den glans
zijner zeden zelfs verdonkerde door de edele goedheid van
zijn hart en de verhevene grootmoedigheid zijner ziele.
Herdenken wij tot dat einde , mijne Hoorders , die
eerfte fchitterende onderneming van onzen jongen Held,
welke hem in het bezit itelde van Nieuw Carthago en
den 112,1111 eens uitmuntenden Veldheers verwerven deed ;
Hellen wij ons voor, hoe hij, deze daad van moed en
krijgsbeleid met even veel fnelheid volvoerd hebbende,
2.1s zij met itoutheid ondernomen was, met zijne zegevierende benden de Stad binnenrukt ; verbeelden wij
ons den rijken buit , dien hij in deze voorraad-fchuur
en bewaarplaats van Carthago aantreft , en vertegenwoordigen wii . ons den jeugdigen Overwinnaar na de volvoering van dit uitmuntend bedrijf. Dthir zien wij hem ,
in zijne tent gezeten, bezig met de befchikking over de
buitgemaakte goederen, hepalende het lot van den bevelhebber der bezetting en der gevangene burgers, zorgende voor het welzijn en de eer der gijzelaars en gijzelaresfen , op het ijverigst.werkzaam, om zijne zegepraal
te voltooijen en het belang van zijn Vaderland te behar.
tigen. wordt geftoord in zijne werkzaamheid.
Eenige zijner jeugdige vrienden hadden zich eenen buit
verworven , die door hen op den regten prijs werd gefield en kostelijker was dan goud en edelgelteenten, dan
211e de fchatten en bezittingen van Nieuw Carthago. Zij
kenden hunnen Veldheer. Zij wisten , hoe 'hoog hij
zulk eenen buit waardeerde. Zij wilden hem een hlijk
geven van hunne hoogachting en liefde , en wedijverden
underling, om de eer, het genoegen , van dit zeldzaam
kleinoocl hunnen uitmuntenden Veldheer, als eerie edele
en welverdiende belooning, aan te bieden. Sci pio werkt
voor de belangen van Rome. Hij ontzegt zich het genoegen, om het kostbare gefchenk to aanfchouwen. Hij
gevoelde
hii erkende echter reeds dadelijk deszelfs
waarde. „ Ware ik geen Veldheer — is zijne taal
geen buit kon mij aangenamer wezen."
Na net verrigten der bezigheden van den dag, kan hij
MRD3
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evenwel het verlangen niet wederliaan , om het voortreffelijklle zijner overwinning te zien. En nu — wat
aanfchouwt hij Eene Gevangene, eene aanzienlijke Gevangene eene Maagd van de zeldzaarrifte fchoonheid,
van de zeldzaamfie aanminnigheid.
Verbeelden wij ons voor eenen oogenblik deze culla
ontmoeting — die fchilderachtig tooneel!
Dthir that hij, de jeugdige SCIPIO, Ichoon als Apollo
en moedig als de Oorlogsgod. Zijne zachte , beminnelijke
trekken zijn opgeluisterd door den verhevenen ernst van
zijn mannelijk voorkomen , en zijne achtbare grootheid
is veredeld door bet waas der aantninnigite bekoorlijkheid. De volmaaktfie evenredigheid van leest fchenkt
hem eene zekere zachte vrouwelijke bevalligheid, die,
vereenigd met al het grootfchc eener heldhaftige bon:
ding , het ideaal van mannelijke fchoonheid oplevert ;
terwijl zijne befcheidene losheid , ongedwongene manicren , minzame deftigheid, fmaakvolle befchaafdheid en
echte, edele wellevendheid de fchoonheid zijner gefialte
evenaren, en alle deze voortreffelijkheden hem ten eenemale onwearflaanbaar maken hij mannen zoo wel, als
bij vrouwen , bij vrienden zoo wel als bij vijanden.
Zijn groat, helder oog fchittert van verhevenheid , en
blinkt van goedertierenheid ; zijne Borst zwoegt voor de
eer en de glorie, en that open voor elken indruk van
teederheid en menfchenmin. Hij is niet te klein , om de
overwinnaar der wereld te warden — niet te groat , om
zich aan de zachtlie menichelijke gevoelens over te geven. Hij is bezield met heldenvuur en vervuld van liefde ; door de Natuur tot den wellust gevormd — door de
Rede meester over zijne togten. Hij is Iterk en zwak ,
verheven en nederig , trotsch en beicheiden , gevreesd
en bemind , dapper en fchoon , moedig en teeder,, held
hij is alleen en geheel en eenig DER
en mensch
RONIEINEN SCIPIO.

Mir treedt de Gevangene in zijne tent. Eene . Maagd in

den bloei der jaren, vol zachtheid en liefde , vol maje.
fteit en grootheid ; het voortreffelijkile , dat Spanje kan
opleveren; fchooner, bevalliger en edeler, dan al het
fehoone , bevallige en edele , dat Rome bezit. Hare
jeugdige maagdelijke fchoonheid zou ieder jeugdig mannen -hart in vuur en vlam zetten, zoo hare edele, eer..
biedwekkende houding de vlam niet wist te bedwingen
en bet vuur der begeerte te dam wegfinelten ingiodeeil
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gined van bewondering en vereering. Zij fchijnt tot die
zeldzame wezens te behooren, waaraan de Natuur nu en
dan a1 den rijken voorraad barer bekoorlijkheden verfpilt,
en die, verfijnd door de hand der kunst en befchaving,
bet voitooide meesterftuk van vrouwelijke fchoonheid en
bevalligheid opleveren.
Zou het te verwonderen zijn, dat de fchoone Romein.
fche Man de fchoone Spaanfche Vrouw voor een hooger,
Hemelsch wezen had gehouden? en misfchien ware hij
wel in verzoeking gekomen , om in haar eene der Gratier' , of wei de Godin der Liefde zelVe te begroeten ,
zoo niet hare Clouding, haar toeftand en ter nedergebogen geest hem hadden te binnen gebragr, dat zij zijne
gevangene was. Hoe bet zij hij aanfchouwt haar...
en gevoelt zich in den eigenen oogenblik overmeesterd
door de allerhevigfte liefde.
Flij naderr haar, met het boogite gevoel eener fprakelooze verrnkking ... en ziet tranen fangs hare fchootie wangen biggelen! en nu ... zijne fprakelooze verrukking verandert in een werkdadig medelijden. Deelnemend vraagt hij naar heure ouders en betrekkingen.
Zij wit antwoordeil. Zij is ontroerd , flaat de oogen
ceder, bloost, ftamelt ... en blozende en ftamelende
ontglipt haar de bekentenis, dat zij reeds verloofd is. De
Veldheer hoort deze bekentenis — en dadelijk onderclrukt hij zijne neiging , bedwingt zijne liefde, verdooft
bet vuur , dat in zijnen boezem blaakte , en eerbiedigt
de heilige regrets van een' ander.
Hier rijst uwe gIorie , o SCIPIO ! Hier zien wij het
fchoonfte — het edelfte — het verhevenfte in ons tafereel; hierop wilden wij, in het bijzonder, uwe aandacht
zich doen vestigen.
Bewondert hem met mij, mijne 1—borders'. Verlustigt
U met mij in de beichouwing van onzen Field ! en vergalt uw genoegen flier, door de koele, gevoellooze aanrnerking dat hij niets meer deed, dan zijn pligt hem
gebood.
Hoe ! Gil , die dus met eene ijskoude onverfchiiligheld dit tafereel kunt aanfchouwen kent gij dan het
menfchelijke hart zoo weinig ? zijt gij . dan ten eenemale
onkundig van de zeden en gewoonten van vorige tijden?
bebt gij refit; om de bedrijven van die dagen te beoordeelen naar de verlichter zedekunde waarop gij u beroemen moogr ? Was niet de overwonnene in de magt
D4
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van den overwinnaar ? kon hij over haar niet befchikl:en, als over zijn' eigendom? was er wel iemand in dien
tijd , Welke die eigendomtnelijke berchikking zoude beyispt hebben ? wat zeg ik — was er iemand, die jets
Anders, dan de uitoefening van het regt van eigendom ,
van SCIPIO kon verwachten ? was zij hem niet met dat
oogmerk en in dat vertrouwen overgegeven? en was het
niet de wreede zekerheid hiervan , die den Bruidegom
der M. aagd in eene radelooze vertwijfeling had gettort?
En dan zijne genegenheid, zijne liefde, zijne opgetogenheid, zijne verrukking, zijn jeugdig, vurig hart,
zijne natuurlijke geneigdheid tot den wellust; en flan —
de toefland, waarin hij zich op dien oogenblik beyond,
hoogst gelukkig wegens ,zijne eerfle , zoo luisterrijke
zegepraal, uitrustende op zijne zoo versch geplukte
lauren , misichien nog duizelig van de behaalde overwinning , geenen tegenfland kennendc , geenen tegenRand vreezende , alien tegenitand verachtende; en dan —
die zeldzame fchoonheid, die hart- iiinemende bevallig.
heid, die zielverbijsterende bekoorlijkheid der gevangene
Maagd waartoe zou dit ailes den jeugdigen Veldheer
niet kunnen vervoerd hebben? Zoo hij de regten eens
overwinnaars op eene gevangene misbruikt had, zoo hij,
in fpijt van hare betrekkingen , van hare iineekingen en
tranen, hone perfoonlijkheid verguisd en haar door geweld en overheerfching dienstbaar had gemaakt aan zijne
eigene dierlijke lusten , dan zoude hij in onze oogen vetzchtelijk mogen fchijnen. Maar bet is bier de vraag
niet van overheerfching, van geweld, van verguizing.
Ilan !louden geheel andere wapenen ten dienfte ., wanvan hij zich zonder Ichande . en met voordeel konde bedienen. Of was hij niet de beininnelijkfte man van de
wereld? 'Lou hij zoo ten eenetnale onbekend zijn geweest
net zijne perfoonlijke bevalligheid ? Mogt hij niet ednig
vertrouwen flellen op zijne eigene waarde en het , vermogen, om het wdiverciedigthie vronwenhart te veroveren?
En de Maagd — was zij niet in den bloei haars,levens?
was hoar bloed Been warm bloed — waren hare zinnen
geene jcugaige zinnen ? en had hij geene redenen , om
zich to vieijen , dat even onwederitaanbaar in de
liefde als iti den • oorlog, door zijne jeugdige mannelijke
fchoonheid, door het ten toon fpreiden van alle die begaardheden eii 1,-; P rninnelipc eigenfchappen, die hem zoo
biizonder ten L:raad verilrekten, en vooral door de al.
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magtige tooverkracht der liefde, het warme bloed der
Maagd aan het koken zoude gebragt , hare.jeugdige
nen verhijsterd en heur hart tot teedere,
wederliefde bewogen hebben?
Maar in weerwil van alle deze omflandigheden , van
mile deze voordeelen ; in weerwiLzijner liefde , zijner
opgetogenheid , zijner verrukking; in weerwil van zijn
eigen . jeugdig , vurig hart en van zijne geneigdheid tot
den wellust; in weerwil van de fchoonheid der gevangene , van hare jeugdige‘zinnen en warm bloed ; in weerwil van de bewustheid zijner eigene voortreirelijkheid en
van zijn onwederftaanbaar vermogen op het hart eener
zwakke , verleidelijke maagd onderdrukt hij dadelijk
zijne hevigtte neigingen en eerbiedigt de regten van een'
ander! En — wie was die gelukkige, wiens regten hij
eerbiedigde? Len onbekende
eeirvreemdeling — een
vijand van Rome!
Ja! bier .rijst uwe glorie , o -SCIPIO! Wij zullen u regt
doer wedervaren , doorluchtig ,voorwerp van vereering
en navolging! Wij weten heldenmoed en dapperheld op
den regten prijs to ftellen; wij eerbiedigen den held, die
het Vadcrland ten redder verttrekt; wij bewonderen den
overwinnaar, die over alles zegeviert. Maar meer
len wij op prijs dien heldenmoed en die dapperheid, welke in den ftrijd der driften zoo heerlijk uitblinken; meer
eerbiedigen wij den held, die de redder wordt van zijn
eigen hart , door zoo vele gevaarlijke , dikwijls onbekende , altijd lokkende vijanden aangevallen; meer bewonderen wij den overwinnaar, die over zijne begeerten
en hartstogten zegeviert .en hem vereeren wij als den
groottlen , den dappertien held , die in den gevaarlijken Ilrijd met het hart de bewaarder is zijner eigene onlchuld — de behoeder zijner eigene zedelijke reinheid.
Laten anderen , o PUBLICS CORNELIUS ! uwe groot,
heid als Krijgsheld verhetfen; laten de ALEXANDERS en
CHARS , de grooten der aarde en werelddwingers u ten
voorbeelde kiezen , als gij , aan het hoofd uwer dapperen , op de baan des roems bloedige lauren plukt ;
laten zij a bewonderen in alle uwe ondernemingen
voor de muren van Carthagena , bij Illeturgis en Castulo , in de onderfeheidene roemrijke gevechten en
ichitterencle veldllagen , als gij twee geduchte legers
in brand fleekt en vernielt, HASDRUBAL meer dan eens
verflaat , HANNIBAL overwint , Carthago aan Rome
D5
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cijnsbaar maakt; wij , wij eerbiedigen u, als gij
in Spanje de Koninklijke waardigheid verfmaadt en u
te vrede houdt met het ten toonfpreiden van Koninklijke deugden ; als gij om het lot van den gevangenen SYPHAX de aandoeningen van uw menfehelijk hart
niet verbergen kunt; als gij aan MASINISSA , ter gelegenheid van deszelfs onbetamelijk huwelijk, het, verwin u zelven ! toeroept , uwen grootiten roem !kit in
zelfbeheerfching en beteugeling der drifter', en van
u zelven de bekentenis aflegt, dat gij minder het gevaar
vreest van gewapende vijanden, dan van rondom lokkende begeerlijklieden ; en inzonderheid, als gij, te
groot voor Rome geworden, alle uwe eerzucht opoffert aan de rust van uw Vaderland , en, vrijwillig
balling, in de, kracht van uw leven, met een weltevreden gemoed, het fchitterend ftaats- en krijgstooneel
met den ftillen en eenvoudigen landbouw verwisfelt.
In uwe krijgskundige ondernemingen , in uwe gevechten, in uwe veldflagen moogt gij als den grootiten
Veldheer van uwen tijd uitblinken ; edeler blinkt gij
in onze oogen als Mensch in uwe tent te Nieuvr
Carthago , bij de ontmoeting der Spaanfche Bruid.
Elders moogt gij uwe vijanden overwitmen, hier verwint gij u zelven.
Laat ons tot deze ontmoeting wederkeeren.
SCIPIO laat den Minnaar , eenen jongen Celtiberifehert Vorst , ALLUCIUS genaamd, met de Ouders der
geliefde Gevangene voor zich komen.
Zoude het noodig zijn, dat ik den toettand en de
gewaarwordingen van Ouders en Minnaar in eenige
trekken aan ulieden . voorflelde? — van de Ouders, die
hurt dierbaar kind teederlijk beminnen en het reeds
voor verloren houden ?— van den Minnaar, wiens liefde
de waarde zijner bruid evenaart en wiens droefheid
om haar verlies aan wanhoop grenst?
0! zoo wij gevoel hebben , moeten wij bier gevoelen ! en nooit misfchien was er eene weer plotfelijke
verwisfeling van tegenftrijdige aandoeningen, een fneller overgang van droefheid tot blijdfchap , van wanhoop tot, verirouwen , van razende vertwijfeling tot
zalige verrukking , dan thans in de ziel van ALLUCIIIS
plaats had, toen hij door SCIPIO met deze taal afzonderlijk werd aangefproken :
„ 1k fpreek u, o jongman! als zelf nog jong zijnde,
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de, aan, om alzoo te vrijer ons gevoel te uiten. Mijn
krijgsvolk heeft mij een meisje gebragt , waarop ik
hour , dat gij verliefd zijt , en hetgeen mij haar gelaat zeer wel doet gelooven. Viel mij hare wettige wedermin ten deel , en verbood mij 's Lands belang derzelver genot niet , elk zoude mij de hevigtte liefde
voor zulk eene bruid moeten vergeven. Thans doe ik
't geen ik kan en beg unItige uwe min. Uw meisje
bleef bij tnij zoo zuiver , als zij bij hare eigene ouders was : zij is voor u bewaard, om aan u als een
lieilig en edel gefchenk , dat uwer en mijner waardig
is , te worden wedergegeven. Dit loon alleen beding
ik voor dezen fchat, dat gij een vriend des Romeinfchen yolks wordt. Houdt gij mij voor een braaf
man , waarvoor deze volkeren mijnen Vader en Qom
gekend hebben — weet dan, dat Rome vele zulke burgers heeft, en dat er geen yolk op de ganiche aarde is,
't welk gij minder voor u en de uwen ten vijand of
meer ten vriend behoort te wenfchen."
Gelukkige ALLUCIUS wel mogt gij van vend,king over uwen herkregenen fchat vervoerd zijn; wet
mogt gij u fchamen over uwe wantrouwende vertwijfeling ; wel mogt gij de Goden aanroepen , om u eenen
dank te helpen betuigen, dien uwe ziel voor zoo veel
groots en edels niet wist uit te drukken!
6 Gelukkige Ouders ! wel mogt gij, door eene edele
dankbaarheid gedreven , uit de volheid uwer barter'
bet goud, dat gij tot rantfoen hadt medegebragt , als
een gering blijk uwer welmeenende erkentelijkheid , den
voortreffelijken Veldheer aanbieden. — Neen ! hij
u niet afwijzen. Na zoo vele bewijzen van de edelheid
zijner ziel te hebben ontvangen, hebt gij geene verfmading van hem te vreezen. Zijne kieschheid evenaart zijne goedheid , maar zijne edelmoedigheid overtreft zijne
regtvaardigheid.
Een zeer aanzienlijke fchat van goud wordt dan door
de verrukte Ouders der Maa.gd den Veldheer aangeboden.
Hoe zal zich scow hierit gedragen, mijne Hoorders?
Hij had reeds aan ALLucitirs den veel kostelijker fchat
dan goud, zonder eenig rantfoen, ter hand get eld; zoude bil clan nu nog aannemen hetgeen eigenlijk tot den
I.osprijs van dien kostelijken fchat bettemd was ? Zou
zijne daai dan wel zoo edel , zoo belangeloos wezen ?
Zou het niet veeleer den fchijn hebben , alsof hij, op
die
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die fchatten gerekend en your de Maagd, als zijn eigendom , een' koopprijs bedongen had? Neen! om deze bedenkingen kon hij gerustelijk . het gefchenk aannemen; de edelheid van zijn b r-drijf kon daardoor niet
Z hem eerst het good
het minite bezwalkt worden. Zoo
in de oogen had geblonken, zoo hij daarop de gevangene vrijgegeven en naderhand de fchatten ontvangen
had, dan zou misfchien de belangeloosheid zijner daad,
in onze oogen, met eene vlek zijn verdonkerd. Doch
uu — nu hij het lot zijner gevangene beflist had,
zonder dat hem nog eenige losprijs was' aangeboden ,
zonder dat hij wist, dat men het voornemen had, hem
denzelven aan te bieden, nu bleef zijn bedrijf volkomen edel, en belangeloos , zonder .eenige vlek van el,genbaat te vertoonen , at werd ook het goblet, dat hij
thans voor zich zag , door hem aangenornen. Het
was niet meer een losprijs , maar een vrijwillig gefchenk vast dankbare flatten.
„Met sci p io dit gefchenk aannemen?
Inderdaad ! het is moeijelijk , in foortgelijke omftanaigheden te beflisfen. Aan den eenen kant is bet belangeloos , alle aanbiedingen, alle voordeelen alle geichenken van de hand te wijzen; mat , den anderen kant
is het edel , het offer der dankbaarbeid niet te verfmaden, en in zoodanige gevallen verwisfelt men niet zelden een te ver gedreven gevoel van onbaatzuchtigheid
met dat van edele kieschheid, en words dikwerf de vrees
van ongevoelig te fchijnen voor fchandelijk eigenbelang,
belangeloosheid 'floor koele , terugftootende trotsch.
held , toegevendheid voor baatzucht uitgekreten.
Zal Sci p io dit gefchenk aannemen?
\'Vat kunt gij verwachterr van den Man , die reeds
zoo vele blijken van deszelfs edelen aard en verhevene
denkwijze gegeven heeft ? Ook hierin zal hij zich
zelven gelijk blijven ; ook hier zal hij , in uwe fchatting , niets van zijne voortreffelijkheid verliezen
wat zeg ik ? hij zal zich uwer vereeringe nog meer
waatdig maken en zoo handelen, als de edele , kiefche, befcheidene en groote man altijd handelt, maar
hij ook alleen handelen kan. In het begin fchijnt hij
eeni g zins te aarzelen , of liever het gefchenk ronduit
Intusfchen laten zich de dankbare oule weigeren.
ders zoo gemakkelijk niet afwijzen.
Zij _dringen al
fmeeken hem ,
iterker bij her, aan; zij verzoeken,
dat
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dat hij bun aanbod niet moge verfmaden, maar !mane fchatten aannemen , en zij verzekeren hem , dat
hun zulks niet minder aangenaam, dan het wederkrij•
gen van hun ongerept kind, zoude wezen.
Hier fchijnt alzoo de aanbieding uit het opregtfte
hart voort te komen. Ilet blijk van erkentelijkheid bardnekkiglijk te blijven weigeren , zou , bij de
grootfie onbaatzuchtigheid , van koele , trotfche on•
gevoeligheid niet zijn vrij te pleiten. SCIPIO laat zich
dan verbidden;• hij geeft gehoor aan de fmeekingen der
ouders , onderfieund door de dankbare tranen der geliefilen; hij neemt bet good aan — en zegt in den eigenen oogenblik tot ALLUCIUS: „ dit zij voor u mijne
huwelijksgift!"
o lidele grootheid o Verhevene edelmoedigheid!
Dit was gewisfelijk het)fchoonfle, dat in deze omftandighecien konde gedaan worden. Dit was zuivere belangeloosheici , zonder eenigen zweem van onbefcheidenheid ; edele kieschheid , zonder terugflootende trotschheid ; toegevende inrchikkelijkheid , zonder
lage baatzucht ; fchitterende edelmoedigheid , zonder
konde gevoelloosheid. Hier werd de gever niet verfmaad en de girt flechts ter leen ontvangen; het offer der erkentelijkheid aangenornen en de offeraar met
nieuwe weldaden gezegend ; bier werd ontvangen
weder te geven
ontvangen nit edelmoedigheid, gebg even nit edehnoedigheid; de edele deugd der weldadigheld dubbeld uitgeoefend , bet zalig gevoel der dankbaarheid dubbeld genoten , de heilige verrukking der
grootmoedigheid dubbeld gevoeld.
Ja ! dit konde alleen het werk zijn van eenen waarlijk edelen en grooten fterveliug. Hieraan kennen
wij onzen SCIPIO , van wien ALLUCIUS , met het hoogtie gevoel van dankbaarheid , bewondering en vereering, zijnen landgenooten toeriep : „ dat er een Jongeling, den Goden gelijk, in Spanje was gekomen, die
even onweerflaanbaar was door zijne edelmoedigheid
als door zijne dapperheid."
Ziet daar,, mijne Gei.:erden! een tafereel voor U op.
gehangen , hetwelk wel waardig was , om door eene
meer geoefeude ha,nd en een fikfcher penfeel gefchetst
re worden — een tafereel, even fchoon en bevallig, als
E uttig en leerzaam.
Wenden wij nog eens onze oogen naar hetzelve,
om
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om de grootfche werking van het geheel te genieten,
welks bijzondere deelen wij zoo even befchouwd
hebben.
Op den voorgrond zien wij scum' , in den bloei der
jaren, van de aanzienlijkae afkomst , in al den luister eens Romeinfchen Veldheers en in het voile bezit
eener allesovertreffende mannelijke fchoonheid ; op eeni•
gen affland de Maagd, mede in den bloei der jaren,
mede van eene aanzienlijke afkomst, mede in het volle bezit eener allesovertreffende vrouwelijke fchoonheid. Hier den Veldheer,, die, hoe hoog zijne verwachting ook gefpannen mogt wezen, op het aanfchouwen der Maagd' in eene fprakelooze verrukking wegzinkt; daar de Gevangene , bedroefd , vernederd, ter
neergeflagen , vreezende voor eene aanranding harer
maagdelijke eer, aarzelende om eenen bilk op den Veld.
heer te werpen , en pogende den luister heurer bekoor.
lijkheden voor deszelfs oogen te verbergen. flier nog
eens onzen SCIPIO. Mij dunkt — wij zien de fprake.
looze verrukking van zijn gelaat verdwijnen; mij dunkt
wij zien zijne blikken vol vuur, zijn bloed in be.
weging, zijne borst hevig kloppen, en den gloed der
liefde en des verlangens zijn geheel aanzijn doortinte.
len. Hij nadert haar. Wij vreezen, dat eene onzalige
drift zijn hart zal overmeesteren; wij kennen zijne neiging tot den wellust , wij durven hem niet langer
aanfchouwen — wij vreezen alles, — en de innigfte
deelneming met de fchoone Maagd doet ons werktui.
gelijk de oogen op haar vestigen. En nu — nu heeft
zij moed gekregen am tranen te ftorten ; deze tranen
zijn verkwikkelijk voor onze harten ; wij wenfchen ,
dat zij het vuur in den boezem van SCIPIO zullen ver.
wij duchten de uirwerking daarvan op den
koelen
gloeijenden Jongeling te ontdekken wij zien hem
aan — en het vuur in zijne oogen is verflaauwd , zij
blinken nu van een zacht gevoel — het is dat der met•
warigheid en deelneming; de beweging van het bloed
is kalmer,, en zijne borst klopt niet meer zoo hevig,
dat wij eene geweldige uitbariting te vreezen hebben.
Nu kunnen wij hen beide ongeitoord aanfchouwen ;
nu zien wij , hoe de wangen der Maagd met fchaamrood bedekt worden ; nu zien wij haren fchoonen mond
zich openen , om het geheim van haren maagdelijken
boezem te openbaren; — nu zien wij SCIPIO vol van
eer.
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eerbied voor hare nog ongerepte onfchuld, hare fchoonheld nog bewonderende , maar de regten van een' ander heilig houdende; nu hopen wij de zegepraal der
deugd op de zinnelijke begeerten in al Karen luister te
aanfchouwen, en het bevel, om ALLuctus te doen naderen, bevestigt deze hoop.
Op den achtergrond ontdekken wij den bedroefden
Minnaar en de even bedroefde Ouders. De wanhoop
heeft reeds gewoed op het gelaat des eerften , en de
droef heid heeft bij de laatften vernield hetgeen de ouderdom nog gefpaard had. Wij ontwaren het innigfte
medelijden met dien Minnaar — met die Ouders. Wij
kennen SCIPIO reeds beter, dan zij hem kennen. Wij
voelen ons geneigd , om hen toe te roepen : dat zij
moed kunnen fcheppen , dat zij niets te vreezen hebben . doch SCIPIO is ons voorgekomen , de Held
heeft reeds gelkoken, en Tin — nu heeft de wanhoop den
Jongeling verlaten ; nu fchijnen de Ouders wader jong
te zijn geworden ; nu kunnen wij het geheele tafereel
met welgevallen ,aanfchouwen ; nu zijn alien in eene
bekoorlijke groep vereenigd; nu zijn de fchaduwen verdwenen alles is licht , liefelijk , fireelend, beerlijk licht ; de verhevenite aandoeitingen van het menfchelijke hart vertoonen zich aan ons oog : tevreclenheld , blijdfchap, dankbaarheid , verrukking, eerbied,
bewondering zaligheid van vier geiukkige harten. Alles ademt eenftemmigheid , alles ademt vertrouwelijkheid ; alles is eenheid, alles is harmonie -en zoo al eenige ftrijd deze harmonie mogte 'toren,
het is een Goddelijke ftrijd, om nit te munten in edelmoedigheid.
11.1••••••■••

Eindelijk
want ik vrees uwe aandacht te zullen
vermoeijen — het zedelijk nut van dit tafereel.
Voorzeker ! dit behoef ik nier aan te wijzen.
Hebt gij mijne fchilderij met gevoel , met deelneming aanfchouwd — wel nu, laat mij u dan afvragen:
hoedanig is thans de gefteldheid van uw hart ? Zonder twijfel gevoelt gij eerbied voor SCIPIO , als den
held, die zichzelven verwon wiens edelmoedigheid
zijne dapperheid evenaarde. En deze eerbied voor
den held — moat zij niet in eerbied voor de deugd
zel-
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zelve overgaan ? 6 ! Zoo dit met ons alien plants had;
zoo wij door de fchetfen van mijn penfeel wierden aangemoedigd , verfterkt en bevestigd in onze edele voornemens, om , in alle voorvallen des !evens, in elke omflandigheid , een ieder in zijne betrekking , den opbruifenden
vloed der zinnelijke begeerten te bedwingen , de drifters
aan bet gezagvoerend gebied der Rede te onderwerpen ,
de reinheid van het ligt ontvonkte hart te bewaren ,
en die gene, welke in onze magt zijn gefteld , welken
die vernielende vloed , die verterende vlam eenig nadeel zoude kunnen toebrengen , niet alleen niet te
kwetfen , niet te beleedigen , niet te fchaclen , niet te
onteeren, niet te mishandelen , maar zelfs met we/c/aden, met onverfchuldigde gunften te zegenen ; — zoo
wij , met deze voornemens bezield , van de befchouwing des opgehangenen tafereels naar onze woningen
terugkeerden , en ons krachtiger, dan voorheen , gedrongen gevoelden , om de beide doorluchtige deugden , die wij in SCIPIO mogten bewonderen , zelfbeheerfching en edelmoedigheid , meer en meer uit te oefenen en ons in dezelve te volmaken , — dan, mijne Geeerden , zou het genoegen , dat de behandeling van dit onderwerp reeds bij voorraad aan mij
gerchonken heeft , aanmerkelijk vermeerderd worden.

ER.
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BERIGT WEGENS DE GELUKKIGE ONTLASTING VAN
EEN STEEN VAN ONGEINIEENE GROOTTE.

Briefsgewijze medegedeeld aan den Hoog.
aeleerden HUN C. ALLARDI , Med.
Doaor, Profesfor in de' beoefenende
Genees- , Schei- , Kruid- en iirtfenijinengkunde &c. &c.
te Franeker,,
door
G. J. VAN WIJ,

te iirnbem.

Wel Edele Hooggeleerde Hear!

Het

was Mejuffrouw . . . . , van welke Uw H. G;;
eene Annonce , van miinentwege in de Koninklijke Courant, gedateerd zirnilem 2 December.18c8,
'
Waarfchijnlijk tub: gelezen, en van den volgenden
houd bevonden hebben:
„ Onder de onberekenbaartle , zoo wel als zeldzaamfte gevallen,welke de Ondergeteekende , in zij,2 ne veeljarige. praktijksoefeningen , immer ziju voor„ gekomen , en welker wedergl. men rnisfchien , zoo niet .
„ re vergeefs althans niet dan met moeite , en ter
„ bevestiging van de zeldzaamheid des gevals (van
51 Steenlozing buiten Kunstbewerking) in het fraaifte
en uitgebreidfte Muleum oplporen zal, is dezer da.
„, onder zijne heelkundige beitieringen en behan.
51 'delingen , voorgevallen.
Mejuffrouw J. , oud 35 jaren , had , na verfchil:
,, ende
en vierdehalfjarige vruchtelooze genezitigSbeY
,, proevingen en behande'lingen , vele fmerten , en . den
„ dood voorfpellende toevallen , doorgeftaan te heb” ben, zonder dat men ()nit op de gedachte gekOmeri
51 was , dat hare inwendige fmertelijke kwaal door
59 een' ongewoon grooten vastgehechten Steen in de
I- b aas veroorzaakt wield, bet befluit genomen , otti
I
zich
!;[ENG. 18c9. NO. 24
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zich aan de uitvoering der Operatic van den Steen,
door den OndergeteekendeR, te onderwerpen, tom
„ zij den 29 November 1.1. , onder de folterencifte en
„ doodelijkite benaauwdheden en perfingen , weinig
„ tijds v6Or den bepaalden dag tot de uitvoering der
„ Kunstbewerking , langs den gewonen waterlozings,, weg of pisbuis, een' 'keiachtigen , vasten Steen , ter
„ zwaarte van anderhalf once en 37 greinen , ter lengte
„ van 2. en een half duimen , ter breedte van ruin een
„ duim en een en een half kwart duim , en over de groot•
„ tie dikte gemeten , een en een achtile duim R. M.
„ ontlastte.
„ Omftandigheden , zoo wegens de behandeling
„ voor, onder, als na de ontlasting des aanrnerkelijk
„ grooten Steens , als anderzins , zullen welvoegelij„ ker,, na den afloop der herliellingsbehandelincr , op
„ eene andere wijze als langs dezen weg publiek bekend
gemaakt worden door

„

„

C. J. VAN vvq.”

tirnhem ,

a December 1808."

Deze Lijderesfe was dezelfde, waaromtrent men Thsr
H. Gel. eindelijk (vOOr de toebetrouwing aan mijne
zorgen en behancieling, , op aanraden van Uw H. Gel.)
geraadpleegd had, en van welke ik de eer heb , deze
korte mededeeling en Teekeningen , langs dezen weg
aan U te doen toekomen , in verwachting dat U zulks
Diet onaangenaam zijn zal, en in well, vertrouwen ik
mij met ware hoogachting noeme,
Uw

Wel Ed. Hooggeleerde Beer
Ed. Hooggel. zeer dienstv. Dienaar
G. J. VAN WI;.

Airnhem , 15 Januarij 1809.

lk heb het niet ongepast geoordeeld, aihier, vooraf,
eene plants te vergunnen aan de fchriftelijke opgave der Moeder van de Lijderesfe , nrij , (wegens
bare Dochters voorafgaaude cmgefieldheid ) voor haar
very
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vertrek naar bare woonplaats, na den 27 December
1. 1. ter hand gefteld , luidende als volgt:
„ Na dat de bewuste perfoon eene aanhoudende ge99 zondheid had genoten, werd , in den zomer van het
55 jaar 1798, dezelve afgebroken , door eene hardnek,5 kige verilopping , gevolgd van rheumatieke pijnen
55 in de leden , die vervolgens op het gehoor vielen,
pl en haar door maakten. Dit laatfte overgegaan zijn59 de, kreeg zij een toeval op de fpraakdeelen, dat,
55 niettegenitaande alle aangewende middelen, baar be..
55 lette OM 8 maanden lang ecnig geluid to kunnen ge99 yen , tot dat, na een flerk gebruik der kwik , na
zij weder geluid konde geIf verloop van dint tijd ,
ven, doch weik toeval bij fchrik of droef held tel.
/9 kens wederkwam , en dan twee of Brie weken aan55 hield; in (lien tijd bleef zij min of meer ongefteld.
59 In 1803 kreeg zij een kwaadaardigen uittlag, ver15 zeld van zwerende vingeren ; dit wilde door geniet overgaan , tot dat zij in den
51 bruikte niiddelen
winter van 1834 door hevige koortfen werd aange37
tast, verzeld van krampen in het hoofd, wanneer de
52
51 uitflag en z.in eens verdween.Hiervan herfteld zijnde,
5/ deed zij in het voorjaar van i8o5 eene reis met een
rijtuig, op welken dag zij niet konde wateren, en
55
weinige dagen daarna gevoelde zij pijnen, zoo dik15
,, wijls zij moest wateren , die nu eens min- en dan
meerder waren , dock needs bad zij zulk
95 weder
een aandrang, dat zij veelal niet konde beletten dat
52
„ het water wegliep ; zij bleef hier bij tamelijk ge„ zond , doch konde het rijden niet verdragen. In het
„ winterfaizoen van 1806 gevoelde zij eerie hevige
„ konde in den onderbuik , die circa 6 weken aan„ hield , tot dat in het voorjaar van 1827 eensklaps de
„ hevigite pijnen en perfingcii ontitonden , en het vku„ ter gedurig wegvloeide. In de eertte maanden konde
„ zij in het geheel de N.roeten niet opbeuren , doch na05 derhand konde zij dit meerder verdragen. In deze
„ groote ellende bleef zij, tot dat zij den 29 November
DI den Steen loosde."
Van den 27 Augustus 1803, dat ik de Lijderesfe voor
't eerst in Karen fmertelijken en den dood voorfpellenden toeftand zag , was ik voor mijzelven bijna volkomen zeker,, dat alle verfchijnMen 5 wel'ke zich bij haar
Ed. opdeden , oorfpronkelijk aaa (teen in de blaas
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moesten toegefchreven worden ; offchoon , bij oncrer-,
zoek van voorgefchrevene middelen , noch uit het vett-.
haal , wat andere Genees- en Heelkundigen deswege
gegist hadden ,niets anders dan de aanwezigheid van een
fcirrheus of wel kankerachtig gezwel, aan den hats yam
de blaas , of misfchien ook wel aan den hals der baarmoeder, waarvan de oorzaak, naar afleiding der voorfchriften , gisfelijk wel eens fiphylitisch befchouwd was,
konde opgemaakt worden.
Ten einde zeker te zijn nopens den waren aard des
gebreks , need ik verfcheidene malen beproevingen ter onderzdeking met een Catheter; doch de hevige fluiptrekkingen , welke daarop beftendig volgden, deden gedurig mijne pogingen mislukken. Aileen door het toucheeren ter onderzoeking naar den toefland van denhats der baarmoeder (dewelke ik volkemen onaangedaan be yond) befpeurde ik een hard ligchaam aau
den achterkant in den hals van de blaas CD langs het
voorfte gedeelte der vagina , hetwelk ik (voor zoo.
veel ik op bet gevoel mijner vingeren 9 gewoon aau
naanwkeurige onderkenningen van duistere gebre.
ken , die voor 't gezigt verhorgen zijn, gevoegd
andere Steen - toevallen , vertrouwen konde) voor
een' onbewegelijk vasten ingekasten of ingeklemdent
fleen in den hals der hlaas hield. miste echter
de voikoinene zekerheid, zoo lange ik den pisontlaster
of een iniiftaf niet in de blaas konde brengen ; ook
moest ik hedachtzaam zijn in de mededeeling mijner gedachten nopens den aard des gebreks , dewijl andere
Kunstgenooten hieromtrent met mij verfchillend gedaclit t-n gehandeld hadden.
Mijne toediening van hulpmiddelen , zoo ter leniging
vau pijnen , als anderzins , was desniettegenftaande,
van den be,ttinne tot aan 't einde tegen een zoodanig
vreeind ligchaam , als ik vermoedde , ingerirt.
toeftand der Liideresfe , zoo met hetrekking tot de
bevigfte en folterendffe pijnen, als koorts verzWakking,
an , rrerkelijke uitperfingen van het intestinum rectum en
andere 'toevallen , werd van tijd tot tijd, ondanks alle
aangewende vlijt, flimmer,, en deed mij ten laatfte een plan
ter herftellings-beproeving, in dit ongewis geval (daar
er geene mogelijkheid was om een fnijflaf in de blaas te
brengen , ten einde de operatie op den vermoedelijk.

ingekasten Steen te verrigten) opmalien, en der Lijderest
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resfe zoo aannernelijk voorfleilen als mij geoorloofd toefcheen.
Vooraf beproefde ik, op den 25 Nov. 1. 1., eene onderzoeking door de vagina , langs den achterkant der
blaas, met mijnen vinger, op eene wijze en met opzettelijk voornetnen, om, ondanks de geweldige pijnen en
fluiptrekking, alle mogelijke zekerheid des gevals op te
fporen, hetwelk niet weinig moeijelijkheid voor mij, en
geweldige pijnen , (welker gelijke ik nimmer aangetroffen heb) verzeld van ituiptrekkende ineenwringingen
des ganfchen ligchaams der Lijderesfe, te wege brat.
Bii dit toucheerend onderzoek bleek mij nu zoo klaar,
alsof ik door mijnen vinger zag, dat een zoodanig, aanmerkelijk grout hard ligchaam welks hardheid die van
alle fcirrhi , welke ik ooit te voren betast had , verre
overtrol, en welk ik hierom voor mijzelven Itellin voor
/teen hield, zoo vast en onbewegelijk tegen bet fchaambeen in het laagfte gedeelte der blaas was genesteld , dat
aan hetzelve fchijnbaar ;eene plaatsverandering toe te brengen ware , terwijl, de blaas om dit iteenharde ligchaatu
als een hal za.mengetrokken fcheen. De opening der
Fisbuis was- zoo naauw en krampachtig toegefloten, dat
guile de minfte toegang met een fitijltaf,, langs dezelve ,
tegen dit li g chaam , ter duidelijke onderkenning , mogelijk ware.
Daar nu de Lijderesfe ten einde lijden en leven fcheen
te naderen beproefde ik , 'teen , met mijnen in de
vagina gebragten vinger, zoo veel mogelijkte omvatten ,
als dienftig was , om , ware het mogelijk, denzelven van
boven nederwanrts , door de urethra , nit de blaas te
ftuwen ; dan , oft vele vruchteloole beproevingen en
verhinderende ftuiptrekkende bewegingen , , werd ik genoodzaakt hiervan af te laten , offchoon ik eenige nederdaling der hardheid befpeurde.
Door dit tentamen was de Lijderesfe zeer afgemat , en
hare koortfige ongefteldheid daardoor niet weinig verxneerderd, terwijl de onwillige perfingen, te voren zoo
geweldig , dat men billijk voor fcheuring der blaas en
liitdringing van ingewanden op alle mogelijke wijze te
duchten had, titans gematigd waren.
1k ftelde in deze omflandigheid aan de Lijderesfe de
beproeving cener Operatic voor , in 't werk te ftellen ,
oodra zij van deze vermoeijing wat herfteld zoude

ijn, en wel op den 3o November 1. 1. , nadat ik van eene
E
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uit de Stad terug gekomen zoude zijn.
Mijn plan en gereedheid tot het doen tier Operatie befond daarin, om met een flevig Steenfnijrnes , met een
itompen rug, ter veilige plaatfing van mijnen voortlen
vinger, langs de vagina ingevoerd, en met mijnen vinger
betlierd , de blaas van den achterkant te doorklieven ,
zoo groot als noodig zoude zijn, om den (teen vervolgens met een lapidil, of op eene andere gefchikte wijze,
zoo als bij het doen der operatie alsdan raadzaarnst
voorkomen zoude , nave buiten te brengen , en verder te
liandelen als in die gevallen gebruikelijk is , en met Karen toelland zoude overeenkomen.
Er was, ter redding dezer Lijderesfe , geene andere
kunstbewerking mogelijk , dan het vaste li;_whaam tot
een Bids te nemen , dewijI :men wegwijzer,, ter badering van 't mes, bij mogelijkheid konde ingebragt worden ; en de uitvoering, der kunstbcwerking op die wijze
kwam mij zeer uitvoerlijk voor.
Gedurende mijne afwezigheid had de Lijderesfe een
vast befluit genomen , om, na voorafgaande bedenkingen, welke zij ter oplosfing wilde voorttellen, en welke
ik zonder eenige bedenking voor haar • Ed. aannemelijk oplosfen konde , tot de kunstbewerking te be-

afivezigheid

iluiten.
Staande mijne afwezigheid waren de clringende en perfende pogingen der natuur , ter uitdrijvinge van den
Steen, na mijne uitdringende pogingen met den vinger,
zoo zeer vermeerderd , dat zij , op den 29flen , des
avonds °mil:reeks 8 ure, op een waterpot ,. ter ontlasdog van urin uit de blaas , zittende , volgens hare gewoonte, wile krachten tot dat einde infpannende, den
Steen , met groot geweld , alleronverwachtst, een op
eene onmogelijk berekenbare wijze) uitdreef.
De voorbeeldelooze blijdichap der Lijderesfe, wegens
de herflelling uit zulk een beklagenswaardigen, alle andere pijnen te boven gaanden en gevaarlijken toettand,
gevoegd bij behoorlilk toegddiende geneesmiddelen , zijn
van dat gevolg geweest , dat zij , volkomen herfleld ,
zonder eenig onvermogen in de willekeurige pisontlasting(waarvoor
, ik in den beginne met reden vreesde)
na (fen 27 December I. I. huiswaarts terug gekeerd is ,
van waar men onlangs van harentwege berigt ontvangen
beefy , dat zij eene beileudige gezondheid geniet.
Vera
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Ferk.faring der nevensflaande iffbeddingen.

Fig. i en 2. De ittiste grootte van den langwerpigen eivor.
wigen Steen , van beide de oppervlakten te zien.
Fig. a. De bruinachtige oppervlakte vertoont zich keiachtig ; aithans aldaar is dezelve met eerie vaste, naar kei gelijkende, fchors bedekt, zoo als ook voor een groat gedeelte op
Fig. 2. te zien is ; terwiji het onderfte gedeelte der beide Teekeningen, kenbaar door de grijsachtige onderfeheiding, brozer
en kalkaardig zich vertoont , zoo als aan de (vermoedelijk
voorfle) bovenfte oppervlakte Fig. 2. ook ontdekt wordt.
Op beide de oppervlakten der Teekeningen ziet men bier en
daar kleine verhevenheden, zich vertoonende als kleine afzonderlijke eilandsgewijze bijwasfen of knobbeltjes.
Het meer donkerkleurige aan den onderkant van Fig. a. vertoont zich afgebrokkeld en eenigzins uitgehold, even alsof
hier ter plaatfe een gedeelte afgebroken is , bij de geweldige
nederploffing uit de blaas tegen den bodem des waterpots , ten
tijde der uitdrijving.
De min of sneer gebogene kalkaardige en poreufe punt,
die zich , door eene kennelijk onderfcheidende tireep , van de
bruinachtige fchors , Fig. 2. , duidelijk onderfcheidt, is dat
gedeelte des Steens , 't wells , bij het toucheeren en onderzoek des gevals, langs de vagina, tegen de achterfte oppervlakte des Steens , mij toefcheen in de blaas (het fehaambeen van achteren omvattende) vastgehecht te zitten.
De Steen vertoonde zich in den beginne zoodanig, dat
men het middengedeette voor niers anders, dan vast, keiacktig van card, houden konde, en zoo, dat het bovenile en
onderfte gedeelte zich kennelijk brokkelachtig , en van een
losfer,, kalkaardiger wezen , opdeed ; terwiji naderhand, bij
eene meerdere uitdrooging en geringe behandeling, gebleken
is, dat de bruine fchors , niet zeer dik afbladerende of affehilferende , eene krijt- of italkachtige oppervlakte in hare
ialaats achterliet.
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AANMERRINGEN OVER DE VOORTPLANTING DES
LEVENS IN IIET DIEREN- EN PLANTEN-RIJK.

(Uit bet Eiigelsch.)
Thec,ut potera explicabo; nec tauten quail Pithills Apollo,
certa ut lint et faxes , quce taxer ° ; fed ut Llomunculus
wins e width probablliore conjectura fequens.
CICERO.

Ulke oniflandigbeid , welke betrekking heeft tot de
verfcbijnfelen der mededeeling en voortplanting
des Levens , 't zij onder de wezens , met hoogere en
inecr zamengeffelde vernrogens begaald, welke wij Dies
ren noemen, 't zij onder de lagere wezens van eenvou.
diger zamenftelling, onder den naam van Plenten
kend , is op zichzelve zoo wetenswaardig, en zoo gewigtig in de daarmede verbondene betrekkingen, dat
dezeIve de weetgierigheid moet uitlokken van den toe.
valligen waarnemer en de aandacht des kVijsgeers.
De zorg , weike de groote Werkmeester des Heelals
gedragen beeft voor de Ilandhoudende opeenvolging van
levende wezens, en meestal heeft uitgelloten de moge3ijklieid der uitrooijinge van eene enkele foort , zelfs
door de kunst en vijaridfchap der menfchen , !hat met de
Teesbaarite letteren gefchreven op elke bladzijde van bet,
3o ek der Nature.
Onder de voImaaktere foort van Dieren , heeft de drift
tot, en het vermaak, gehecht aan de drift ter voort.
telinge , een •enoegzamen waarborg daargefteld tegen
de vermindering of het uitflerven van die fchepfelenloort. Onder de lagere en mingevoelige fchepfelen be.
nntwoordt eene overvloedige vruchtbaarheid aan bet
7elfde doeleinde ; terwijl bet groeijend geflacht, niet
Iredeeld met de annprikkelingen der drift en de levendige
nandoeningen des gevoels, en teffens blootgefteld aan
de woede der hoofdltoffen en de nimmer aflatende vet..
delging der dieren, niet te min in ftaat gefleld is , om
2ijne foort in stand te houden en te vermenigvuldigen „
Diet alleen ingevolge van deszelfs onnarekenbare vruchtinarheid in zaden maar ook omdat hetzelve , gelijk
wij
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wij vervolgens zien zullen , bedeeld is met alle de
voorttelende vermogens , welke men ontdekt heeft bij
de onderfcheidene flammen van dierlijke wezens.
Het is nogtans der opmerkinge overwaardig, dat, te
midden van deze in 't oog loopende en weiberaamde
voorzorgen voor de vermenigvuldiging des Levens ,
eene niet min meekbare zorge gedragen is, om, zonder
verwarring of vermenging, de Soorten , aan welke het
bellaan gegeven is , te bewaren. De vermogens ten
Leven zijn, derhalve, nooit toegevoegd aan op zichzelven ilaande en afgercheidene flofklompen. Het is
eene wet van aigemeene uitgetlrektheid, dat alles ,
„ war Leven bezit , oorfpronkelijk een deel was van
, eenig ander levend wezen." Deze belangvolle wearheid zijn wij verfchuldigd aan bet welingerigt onderzoek en de vlijtige narpeuring van latere WijsgeeVoor het licht , door dezen verfpreid , verTen.
dwijnen de nevels van Lucretiaanfche dwaling (*).
Deze droomerijen der onkunde bleven nogtans ttandhouden tot her laatde gedeelte der Zeventiende Eeuwe ; wanneer REDI , in den waren geest der Baconi.
aanfche Wijsbegeerte , dezclve door Proefondervinding
bellreed.
Pat gedeelte eens dierliiken ligchaams , 't welk deelt
in deszelfs leven , en 't weak, na een zekeren omloop,
gefchikt is om er van afgefcheiden en een ortafhankelijk wezen te worden , heeft men , van ouden tijde
her , aangetnerkt, als in alle gevallen uit •een Ei beItaande ; het beginfel volbrengt de ontwikkeling zijner
deelen in 't ligchaam der moeder bij de levendbarende
dieren , en buiten het ligchaam bij de eijerleggende
dieren. De beroemde Dr. HARVEY ombelsde, na vele
heurige nafpeuringen , bet gevoelen en nam ten ftelregel aan : Omne Animal ex Oro. „ Alle Dieren komen nit
een Ei voort."
Wanneer LINN/EUS ontdekte , of liever nafpeurde,

(want
(4) Scire licet gigni posfe ex von fenfibu' fenfits.
quia Corpora material.
—
zintiquis ex Ordinibus permota nova re.
Concillantur ita, ut debent animalia gigni.

Luc. Lib. II.
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(want het was bij de oude Natuurkundigen niet onbetend (*)) , dat er eene Sekfewerking , zeer overeenkomttig met die in de Dierlijke wereld vereischt wordt
tot de vermenigvulciging des Leveris, in hetPlantenrijk
pints greep, vond hij zich natuurlijk opgewekt , orn
die overeenkomst uit te breiden, en de laden der Planten aan te merken als het gevolg van die werking, overeenkomende met de Eiferen der Dieren. IIij nam overzulks den gemelden ttelregel van HARVEY en diens
voorgangers aan, doch breidde de toepasfing uit, van
het Dierlijk geflacht tot den ganfchen kring der Nature waarin Leven gevonden wordt. Zijn grandreget foot gevolgelijk alleen de ongearganifeerde
zelfflandigheden uit. flij fchreef : Omne Vivian ex
Ovo CD. „ Al wat leeft, heeft uit een Ei den oor.
„ fprong."
Altoos hebben de Wijsgeeren eene neiging betoond,
om dat, waarmede zij bekend waren, algemeen to maken ;,naar alien fchijn niet bedenkende , dat hunne kennis, naastdenkelijk, gedeeltelijk is en onvolkomen. De•
ze neiging is, nogtans, over bet geheel, eer gefchikt
um nut daar te flellen , dan nadeel te baren , dewijl
zulks ftrekt, om cluidelijkheid, fchikking en verband aan
onze kundigheden te geven. Maar zij ftrekt, bij wijlen , om onze gevoelens te plooijen naar bet befpiegelend field , door ons ornhelsd, en hinderpalen op te
werpen in den weg der nafpeuring , dewijl zij onze
bevattingen verblindt voor de waarheid van gevallen,
weike kunnen voorkomen. Zoodanigerwijze fchijnt die
neiging gewerkt te hebben ten aanzien van de voortzetting der Plantan in den geest van LINN/BUS. Eery
Wijsgeer mag men het ten goede houden , dat hij niet
vooruit werke op de ontdekkingen zijner opvolgeren;
maar de blaam van eene niets onderfcheidende aankleving aan een vooropgevat befpiegelend ftelfel valt op
hem, wiens inzien van daadzaken hem toont, dat dezelve algemeen genomen, op dwaling uitloopen. Misfchien zijn er echter weinige Wijsgeeren , op welken deze
(*) Arboribus, line petins omnibus qua terra gignit herbisfne etiam , utrumque fexum esfe diligentisfimi naturee tradwit.
PLIN ., SEC. Lib.. XIII.- Cnp. 4. ,
(t) LINN. Riilofophia Botanica.
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ze aanmerking zoo ontoepasfelijk is, als op den re regt
bewonderden L INNJEUS.
Het is uit volgende nafpeuringen gebleken , dat die
algemeenmaking dezes ftelfels onvolkomen is , zoo ten
aanzien van het Dieren- als van het Planten - rijk ; niet
toepasfelijk op het geheel van het eerstgemelde , noch
oak op het laatstgenoemde , dan gedeeltelijk en in een
bepaalden grand.
Wij leeren nit de Proeven des Heeren TREMBLEY (I)
en anderen , dat bij verfcheidene van de lagere rangen
onder de Dieren Been onderfcheid van Sekfe zich opdoet
maar dat elk fchcpfel op zichzelven het vermogen heal
om zich te verdeelen , of deelen van deszelfs zelfftandigheid al te fcheiden, gevormd naar zijn eigen maakfd, elk van welke eerlang een op zichzelven itaand wezen worth , met het eigentte vermogen begaafd. Geen
zenuwgeftel hebbende , of eene plaats van algemeene gewaarwording, fchijnt het Levens-beginfel gelijkelijk verfpreid door elk deel van hun Maaktel: elk deel fchijnt
derhalve in flaat , om, ingevolge van eene natuurlijke of
toevallige affcheiding , een onafhankelijk op zich zelf
beftaand wezen te worden. Men ziet zulks in de geheele bende der Polypen.
De T. of Lintworm zet zich voort, of Bever breidt
zich uit, zonder ei in zijue eenzame wijze van bettaan.
Deze is, in de daad,' eene zamenhooping of familie van
Dieren ; elk lid, gelijk men het gewoonlijk noemt , een
op zich zelf beCtaand wezen zijnde, met een mond, en
de werktuigen , ter fpijsvertering noodig, voorzien. Dit
dier doet zijn gezin aangroeijen door den een na den
ander voort te brengen , tot dat de lengte der geheele
zamenvoeging verfcheidene voeten uitmaakt.
Alle die wezens , Welke wij gerangfchikt vinden onder
de Zoophyten en Lithophyten van LINNIEUS blijken , zoo
verre onze kennis zich uitftrekt , op eene gelijke wijze
voortgebragt te worden; zoodanig zijn de Koralen , de
Sponzen enz. Het wordt nu algemeen geloofd, dat zij,
als 't ware , op gelijke. wijze voortkomen als de Polypen
en dat de harde bekleedfels , welke deze fchepfels dek.
ken, door die fchepfelen zelven gevormd worden, even
eens als de Slekken en Krabben hare huisjes en fchalen
vor()

TREMBLEY

Mem. pour Mist. des Polypes.
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vormen, of andere dieren bun inwendig gcbeente. Ingevolge van dit alles is de ttelregel: omne Animal ex Ova,
blijkbaar ongegrond en onvolkomen. Levendbarende die.
renfoorten zijn er dus verfcheidene , zonder de tusfchenkomst van den invloed. der Seklen,zonder baren, zonder
eijerleggen.
In het Groeijend Rijk zijn vele ftuleken nagefpoord
Jangen tijd vOOr de gemeenmaking des ftelfels van LINwinus ; veel meer liggen er bloot vnor de algemeene
waarneming, door welke die groote Natuurkenner zich
Lad kunnen overtuigen van de onvoldoenbaarheid zijns
alles gelijkftellenden grondregels, welke de Sekfenwijze
voortplanting , en het voortkomen nit een Ili, tot alles
in het Groeijend Rijk uitttreke. Dan het fchijnt het lot
geweest te zijn vel,er groote Wijsgeeren , dat zij zich
lieten misleiden door het dwaallicht eener geliefde veronderftelling.
LINNIEUS fchijnt geen vast gevoelen gehad te hebben ,
ten aanzien van zekere Organen in het Groeijend Rijk ,
Welke hij den naam geeft van Hibernacula, of Winterverblijvert. Want in een gedeelte van zijne Philofophia
Botanica geeft hij deze bepaling op van dit Hibernacia.
als dat gedeelte eener Plant,'t welk het vrucht.
beginfel intluit en belchermt tegen ongevallen van bui.
ten." In een ander noemt hij deze planten Herbarum
Metamorphofes , blijkbaar zinfpelende op de gedaanteverwisfelingen der gevleugelde Infekte-n in den ttaat van
poppen. De eertte bepaling is geheel onvolkomen , naardennal dezelve niet influit de voortbrenging, maar wet
de bercherming van het plantbeginfel, en even zeer toepasfelijk is op het Zaad , als op het Ribernacultn: de.
tweede uitdrukking is geheel onvolkomen , dewijl er
geese gedaanteverwisfeling, maar enkel een voortgaande
groei der deelen van de opgeflotene Plant plaats heeft.—
Voor den eenigzins in de Plantkunde bedrevenen is het
overtollig bier bij te voegen, dat door Hibernacula verde p ollen en knoppen der gewasfen.
itaan
De zaak komt bier op neder,, dat deze Hibernaelda de
be g infels ziin der Planten, voortgebragt door het onafhankelijk Polypen-gelijkend vermogen , bij 't welk de
Set:fen - gemeenfchap geen invloed beeft. G.REw
fchijnt de eerfte geweest te zijn in waar te nemen , dat
de Illoemen van boiwortelige Planten gevortnd en geheel
volmaa,kt zjit in alle dcrzelver deelen, langen tijd eer zij
te
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to vuorfchijn komen , en dat de Bloemen, welke in een
gegeven jaar bloeijen , in de daad Bloemen zijn , in het
veritreken jaar voortgebragt, befloten en berchermd gelegen hebbende , gedurende de ftrengheid des winters,
binnen den bol , wear zij werden voortgebragt. Eel/
Tulpbol in de maand Augustus ontledende, ontdekte hij
de bloem van den volgenden zomer in 't klein , doch de
deelen zeer onderfcheiden (*).
Sir jonN timr, be yond, dat, in de Colchicum autumvale, de bol Reeds flandhoudende is , en dat, terwip de,
bloem aan de eene zijde van denzelven uitkomt en bloeit,
een vruchtbeginfel y our het volgend jaar gevormd is tusfchen het buitenbeltleedfel en de vaste zelfitandigheid
van den bol aan, de andere zijde: deze werking gaat in
denzelfden bol elk jaar voort, bet vruchtbeginfel en de
bloem de tegenovergettelde zijde beurtelings innemende.
Dus is de wortel alleen voldurencle , en deze Polypuswijze van voortteling is noodzakelijk tot de volduring
van de plant op zichzelve, welke wij oneigenlijk voortdurend noemen (t).
Maar in vele bolplanten wordt een fnelle aanwas uitgewerkt door eerie dergelijke voortteling. Van de knobbelige wortels, welke in overvloed op deze wijze worden voortgebragt , hebben wij een gemeen bekend
voorbeeld in den Solanum tuberofum, of gewonen Aardappel. Eenige verfcheidenheden van dit gewas dragen
nooit bloemen , en de invloed der Sekfe kan, derhalve,
geen deel hebben in die overvloedige voortbrengst.. De
Hibernacula (dat is , de Aardappelen) worden van den
moederwortel 'voortgebragt , gelijk de Polypus , eerst
daaraan vastgehecht, dock naderhand gefcheiden en op
zichzelven beltaande.

(Ha overige ter eerstvolgende gelegenheid.)
(*) GREW, 4//at0My of PiantS p. 573.

(f) J. HILL, Llistory of Botany, Vol. L
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BESCHRIJVING VAN EENIGE GROOTSCHE EN SCHILDERACHTIGE TOONEELEN IN HET CANTON
GLARUS , IN ZWITSERLAND.

(Uit bet Engelsch.)

H

et Canton Glarus, in Zwitferland , biedt vele voor-

werpen aan , der nieuwsgierigheid van den Reiziger overwaardig , door de verfcheidenheid en fchoonheid van gezigtpunten,.door de rijke weiianden, door
de dorpen, gehuchten en boerenwoningen, die zich
eene fraaije volgreeks opdoen , door de hooge Alpen ,
waarmede het omringd is , en de vruchtbaarheid der
bergen , Welke vier of vijf maanden in 't jaar de beervveiden opleveren. Men rekent, dat tien duizend finks hoornvee en vier duizend fchapen in den zo•
mer gevoed worden op de .dipen , tot dit Canton behoorende.
Over het geheel echter kunnen de onderfcheidene
voortbrengfels van de ripen niet vergoeden de veelvuidige ongelegenheden , die ten deele vallen aan de Inwoners van een koud eri bergachtig land; bet gemis van
genot voor den mensch, voor den landbouw en de bevolking, welk ontftaat uit zulk eene uitgeftrektheid
gronds, beflagen door rotfen , fteilten , ontoegankelijke
bosfchen , onvruchtbaar dorre heivelden en ijsbeddin,
gen , alsmede uit de verwoestingen door veelvuldige
overftroomingen , veroorzaakt door de fchielijke fmelting van de fneeuw,, of door de flortregens, in bergachtige landen zoo veelvuldig , zoo ark , en walker
wateren fchielijk verg,aderd, en , als 't ware, cmmuurd
worden tusfchen bergen van eene ontzettende hoogte
en bijkans loodregt; door de fneeuwitortingen en nederploffingen van aarde en rots nit cane verbazende hoogte, met geweld, alias overftelpende, alias verpletterende ; door de fchielijke veranderingen der luchtsgeft.eltenisfe , en de hagelbuijen , die in de nabijheid der ijsbcddingen zeer algemeen en zwaar vallen.
Het Canton Glarus is geheel door de if(pen ingefloten,
uitgenomen aan de noordzijde, en daar is geen andere
ingang dan door die opening , gelegen tusfchen het
meer
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sneer van inllenfiaalt en de bergen, die dit Canton van

dat van Schweitz aficheiden. In den zomer, 't is waar,
kunnen de reizigers de overtrekken naar de CHfons aan tie eene en naar Uri aan de andere zijde , (loch
in den winter zijn deze wegen geheel onbruikbaar. —
Aan den bovengemelden ingang reikt het Cation van
de oevers van de Linth, en haalt, tot het verfte uiterfle
zijner Alpen, omtrent dertig vormende eene val.
lei, die bij het voortgaan in dezelve naauwer en naauwer wordt , en naauwelijks meer dan een fnaphaanfchot bij de Stad Glarus breed is. Allengskens verbreedt dezelve , en op eene mijl afftands van de laatstgemelde Stad wordt zij verdeeld door de bergen van
Freyberg ; de twee rivieren , de Linth en de Sermst , vereenigen zich in het punt dezer afdeelinge.
De grootfte dezer valleijen , fchoon vrij natuw,, is
verbazend volkrijk. Het vertoon , 't welk dezelve oplevert , is in denzelfden frnaak als de fchoone en romareske ligging van Matlock in Derbyfbire 'dock oneindig fchilderachtiger, wilder, grootfcher en voller van
verfcheidenheden. De rivier Linth is veel breeder en
freller van loop dan de Derwent , en de heuvels van de
Peak aldaar zijn, als 't ware, molsOopen , bij de illpen van Glarus vergeleken. De verbazende rotsketens
zijn volflrekt regtitandig , naderen elkander van zoo
nabij en zijn zoo hoog , dat men mag zeggen, dat de
zon aldaar, in 't best van den zomer, 's namiddags ten
vier ure ondergaat.
Onder de veelvuldige fchilderachtige fchoonheden in
dit Canton zijn verfcheidene heerlijke watervallen.
Eene inzonderheid , nabij het dorp Ruti , itort nleder
bij de (Idle zijden van een' berg, nit het midden van
een hangend hosch boomen. — Nabij Lengelbach wordt
eene nantnerkeliike rivier gevormd door twee Itroomen,
ten growl uitbarftende aan den voet van eenen berg,
Welke op den afftand van eenige fchreden in de Linth
vast en zich daarmede vereenigt : behalve deze twee
groote takken (-torten er verfcheidene kleinere ftroomen en ontelbare kleine fonteinen van de rots.
De
helderheid der ftroornen , cierzelver fnelvlietendheid en
gemurmel , de' boomen die over de plaats , waar zij
ontfpringen, hangen, de ruwe rotfen daar boven , de
rijke velden en de verftrooide boerenwoningen vetmen to gader eerie verzameling van de levendigfie en aange-
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genaamfle voorwerpen , die immer zamenliepen in eeti
fchoon landfchap.
Deze vallei en het bewoonbaar gedeelte van het
Canton worth omgeven door een amphitheater van betgen, terwijI de reiziger , op zijnen weg, verfcheidene
keeren over de fnelftroomende Linth trekt. De vlakte
verlatende, en opklimmende door een wild bosch van
berken- en pijn-boomen, komt de reiziger tot de Drug
Panten , liggende over den waterval , die de Linth vormt,
aldaar de Sandbach geheeten ; deze (tort van de ijsvlakte hij een' fteilen berg neder in eenen onafgebroken val ;
en op een kleinen afttand onder de brag komende, dringt
dezelve door de rots in een onderaardfchen doortogt,
waar het water zich verbergt, zoo 't fchijnt alleen om
zich weder te vertoonen met toenemende drift en fnelheld. De brug beltaat nit een &ellen boog , omtrent
zeventig voeten lang , gemetfeld over eene diepte van
meer dan driehonderd voeten. Dezelve dient tot ge*
meenfchap met de Opper - Alpen , en is de weg voor
het vee, welk aldaar, gedurende de zomermaanden,
gevoed wordt.
Onder de zeldzaamfte verfchijnfelen , in bet Canton
Glarus voorkomende, is de wonder vreemde doorboorde
rots nabij het dorp Elm, bekend onder den naam van
St. Martins Hol. lode maanden Maart en September fchiet
de zon hare middagitralen door dit gat op het dorp Elm.
De opening van eene ronde gedaante zijncie , levert
zulks , wanneer de zon daar tegen over !that, eene vertooning op , welke in fraaiheid alle befchrijving te
boven gaat. Een reiziger , Met gewoon aan zulke ver.
tooningen, wordt verrukt van verwondering wegens bet
verbazend contrast van het helderst licht en de donkerite
fchaduw.

IIRIEF OVER SCHOTLAND , DOOR EEN LIJELANDSCIf
REIZIGER., GESCHREVEN AAN EEN ' VRIEND.

Tedereen , die geduld en geld beeft en gezond is, kan rel6
zen ; maar om reizen te befchrijven , wordt er nog een
bijzonder talent en fmaak vereischt. 1k zie zoo vele dingen , die nieuw en belangrijk zijn voor mij, dat ik mil
Met bekommer, of zij het ook voor anderen zijn zullerL;
dig
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dit moest ik evenwel doen , indien ik een verhaal van
mijne reizen wilde in 't licht geven ; maar ik zou geen
genot hebben , indien ik , bij ieder voorwerp , well:
mijne aandacht treft, moest denken over de voegzaamIle wijze om het aan mijne lezers te vertoonen. Van
bier dat ik afzie van de vermaardheid eens Reisbefchrijvers; en, in ttede van mij in den rang der zutken
te plaatfen , die aan het publiek verkiezen te zeggen
dat zij genoten hebben , vermeng ik mij in den drang
van hun , die met de genietingen zelve zich vergenoegen. Het gefchiedt derhalve alleen om u te believen,
dat ik , voor de eerfte en laattle maal , u een lias van
nanteekeningen en waarnetningen tend , zoo als zij in
mijne portefeuille gevonden worden , zonder orde op
losfe bladen gefchreven. Zoo veel te erger voor u, indien gij ze laat drukken ; maar dat is me zaak.
Even als de rijkdom der Laplanders betlaat in Rendieren , bettaar die der bewoneren van de ommelanden van
Lincoln in Ganzen. In Pommeren heb ik ze wel in
groote menigte gezien ; doch dit is niets, in vergelijs
king der legioenen dezer dieren , welke in den omtrek
van Lincoln worden gevonden. Voor dezelve wordt inderdaad vaderlijk gezorgd. In den broedtijd der Ganzen ftaat ieder bewoner hun zijn eigen verblijf af.
In iedere kamer ziet men:drie rijen nesten , boven elkander,, laugs den muur,, van teenen gevlochten. Zittende
op hunne nesten, fpreken deze dieren te zamen in hunne
beminnelijke taal. Een oppasfer , of gozzard, geleidt
hen tweemaal 's daags, met de groottle zachtmoedigheid , naar de drinkplaats ; vervolgens voert hij hen
terug, en biedt dezulken, die de boventte nesten bewonen , eerie gedienftige hand om dezelve te beklimmen.
Het verdient opmerking , dat deze goede gozzard dit
flag van levende boekerij beter kent dan een geleerde de
zijne; want ninuner zal hij een' zijncr kweekelingen in
eens anders nest plaatfen. \Vat den reuk aangaat, kart
ik niet nalaten te berigten , dat onze Juffertjes er zich
niet mede zouden vereenigen.
Eenige mijlen van Belford aan de zee, ligt een Kasteel , merkwaardig om zijne oudheid , en om het eerwaardig oogmerk , waartoe het tegenwoordig dient.
Her draagt den naam van Bamborougb; men wil dat het
reeds voor twaalfhonderd jaar door den eeriten Northumberfaen Koning zoude gebouwd zifn. De rote,
op
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op welke het ligt, is zoo fteil , dat dezelve alleen v2T1
erne zijde kan bekiommen worden , alwaar men trappers
heeft gemaakt. Op den top ziet men eene menigte
puinhoeTen , bier en daar verfpreid, met zand bedekt ;
men vindt er nog de overblijffels van eene groote zaal „
en in dezelve eene zwarte plek van een gefladig vuur,
welk de gastvrijheid aldaar deed branden. Boven ieder
raam is eene pijp, tie waarfchijnlijk voor een fchoorlleen gediend. Het is blijkbaar,, dat het in deze
zaal zeer fterk :p oet gerookt hebben ; dock dit ongernak
wilde .niets zeggen voor onze voorouders , die , desniettegenflaande , even goede oogen als wij hadden. Dit
Kasteel, nevens de woning en de goederen , daaraan behoorende , heeft een Bisfchop van Durham aan de vervulling van de behoeften zijner broederen gewijd. De
uitvoerder van zijnen laatften wil heeft een grooten vierkanten toren, een gedenkteeken van de tijden der Normannen , laten herbouwen en ten voegzamen gebruike
gereed maken. Het bovenite gedeelte is een welvoorziene korenzolder,, waarvan de behoeftigen, in tijden
van gebrek, tot een zeer lagen prijs voorzien worden. De
tweede verdieping bevat kamers , van dertig flaapplaatfen voorzien, beftemd ten behoeve der ongelukkigen,.
die op deze kust fchipbreuk lijden. Wanneer het
!form , worden er patroeljes fangs de kusten gezonden
tot op een afftand van acht mijien, om te vernemen,
of er ook op zee fchepen in nood zijn ; en om de
kustbewoners te verwittigen, dat hunne vereenigde hulp
gevorderd wordt , heeft de weldadige Bisfchop bevolen , dat er een ftuk gefcbut , boven op den toren geplaatst , zoude gelost worden, en dat door het meerder
of minder getal fchoten de plaatfen zouden worden aangewezen , alwaar fchepen in nood zijn. Aldus worden
de kustbewoners in een oogenblik gewaarfchuwd , wat
zij re doen hebben. Daarenboven zoekt men niet
flecks de menfchen, maar ook de fchepen te bebouden ; ten dien einde is er altijd de noodige toeftel voorhanden, om dezelve voor fchipbreuk te behoeclen. Men
heel raij verzekerd, dat duizenden ongelukkigen, in deze gevaarlijke vaarwaters gered , de nagedachtenis des
weldadigen Bisfchops zev,enden , die, zints lang , in het
graf fluimert. En ook ik, hoewel ik zijne huip niet
noodig had gebad , zegende zijne gedachtenis, en voelae Wine oogen van tranen overloopen terwiil ik van
be.'
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boven uit de ramen der zaal mijn gezigt nederwaarts
floeg op de klippen beneden aan de rots, alwaar de zee
vreesfelijk bran dde.
Niet verre van Berwick, aan de grenzen van Schot-land , verdreef eene pijnlijke herinnering deze zachte
gewaarwordingen , op het gezigt van den heuvel Haty
don , alwaar de Saxen , in hunnen optogt ter hulpe van
de belegerde Bad, door EDUARD DEN Iii geflagen werden. De bevelhebber had beloofd, de 'lad te zullen
overgeven na verloop van veertien dagen, indien hij
in dien tusfchentijd geenen onderftand ontving ; tot
gijzelaar had bij zijnen eigen Zoon in 's vijands ham.
den getteld. Den tijd, bij het Verdrag bepaald , vertheken zijnde , weigerde de bevelhebber,, SETON ge.
naamd , aaat de gettelde voorwaarden te voldoen, en
zag , boven van den fladsmuur,, met de ongevoeligheid van een aloud Romein g ijnen Zoon door beuls'
handen ombrengen.
Nabij Coldinghain lag voormaals een Klooster,, voor
ongeveer duizend jaren vermaard door de voorbeeldige
kuischheid zijner bewoneresfen. Deze vrome geestelijke dochters , uit vreeze dat de Denen inbreuk zou'
den maken op de trouwe , welke zij haren hemelfchert
bruidegom beloofd hadden , fneden alien zich neus en
lippen af. Duur kwam dit moedig bedrijf de geeste•
lijken te itaan: want de woeste overwinnaars het Klooster in brand bebbende gefloken , werden zij alien eene
prooi der viammen. Hare kuifche ijvcr,, dank zij den
hemel! vindt heden geene navolging.
Beneden Cartonheuvel, digt bij Edisnbarg , ligt eene diepe
vallei , in welke voormaals twee fchouwfpelen van verfchil,
lenden aard vertoond werden, welke de verbeelding den
reiziger nog heden vertegenwoordigt ; men verbrandde
aldaar tooveresfen , en men hielW er fteekfpelen. Ik heb
eene anekdote hooren verbalen , die bewijst , dat onder
de laatstgenoemde feesten zich ook bij wijlen een weinig tooveril mengde. De Graaf BOTHWELL , op. zekeren dag in vollen galop naar den ring &kende , trof
het hart van MARIA STUART !
In het mder Lochleven heb ik een eiland gezien , op
lietwelk die ongelukkige Koningin gevangen heeft ge,
zeten. Men Ziet er nog °tide wrens, door wier rameri
zij ongetwijfeld dikmaals met hare oogen om den geIiefden DOtIGLAs heeft geroepen , die haar redder was,
Fa

znizrr
Eenige Ilistoriefchrijvers beweren , dat hij door d'e
aanbieding van de juweelen der Koninginne zich had laten omkoopen; dock deze nude lieden hedachten niet,
dat, voor een jong en vurig man als DOUGLAS twee
fchoone ongen de fchitterendite van alle edele gefteenten zijn.
Indien men een naauwkeurig denkbeeld wil hebben
van het vermogen der fchoone Vrouwen , moet men die.
bekoorlijke fekfe elders dan op de kusten van Cotknest
gezien hebben. Men bereidt hier, van een mengfel
van kaliciteen , turf en zeeplanten, een 'nest, welken
de vrouwen al zuehtende op haven rug naar de velden
dragen, in manden welke hare fouvereine meesters
door middel van vorken zoo zwaar beladen als zij kun.
nen. Niet zeer behagelijk is het vertoon van een vijftig- of zestigtal ellendige vrouwen , achter elkandetloopende , of liever kruipende , alien onder een zwaren last gekromd.
De ommelanden van 1Vetherby beflaan uit een groot
moeras , welk men heeft droog gemaakt en bebouwde
Jet bijzonders gebeurde hier, nu vijf-en-dertig jaren verleden 3 het moeras Solway (Solway/oar), hoewel hooge:
liggende dan de bebouwde landen , diende zints lang
tot eene kom voor de ftilltaande wareren , welke zich
aldaar verzamelden , en met eene korst overtrokken
waaruit eene foort van turf ontitond. De boeren
deden er hun voordeel mede; maar, door aanhoudend
graven, werd de korst allengskens dunner; een zware
regen vernietigde eindelijk dezelre , en deed de flibbe.
rige wateren uit hunne fchuilplaats te voorfchijn ko.
men. Een landman, digt bij het moeras woonachtig,
hoorde , op zekeren nacht , in de maand November ,
een ongewoon gedruisch; met een lantaren gaat hij naar
buiten, en ziet een klomp dik en zwart water zijne wod
ning naderen; hij geeft een gil; het geheele huis is ontfteld ; zonder tijdverzaim bergen eenigen zich: gelled
naakt; anderen worded door het flibberig water in himne bedden verrast ; naauwelijks hebben zij den tijd 01171
op het, dak te klimmen ; aldaar hooren zij, in het mid.
den van een duisteren nacht , een verward gedruisch,
fchrikwekkende fisiingen, en zij verbeelden zich, dat
tie geheele aarde met fiijk bedekt is. Aldus brengen
zij, in den grootften angst, het overige van den nacht
door, tot dat zij, met het aanbreken van den dag, uit
hun.
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linnnen gevaarlijken fiend, niet zonder groote zwarigheden, verlost worden. Nu zag men vierhonderd morgens
goed land met fibber bedekt , om verre geworpene en
tot aan het dak overftroomde huizen, verdronken vee,
de grensfcheidingen der velden weggefpoeld , eindelijk
de geheele vallei in een zwart meer, en het =eras zely e in eene diepe waterkom veranderd!
In het Kasteel van Langholrn zag ik een zonderling
werktuig, waarvan men bij ouds zich bediende om de
kwade tongen te ftraffen; het is eerie foort van ring,
die om het hoofd des kwaadfprekers naauwkeurig
fluit , terwiji de punt van een zeer fcherp ijzer naar
binnen in den mond iteekt , en bet fchuldige deel
doorboort.
In het Graaffchap Renfrow ligt eene zeer onaangename
/lad, Paisley genditnd , alwaar, voor zeventig of tachtig jaren, eene achtenswaardige Vrouw woonde , wier
Imam verdient, bij de nakomelingfchap gedacht te wore
den. Mejuffrouw WITTAR (zoo heette aij) had uit
Holland verfcheiden gereedfchappen overgebragt om garen te,bereiden , door middel van welke zij in haar gezin eerie kleine fabrijk aanleide. De buren , door
nieuwsgierigheid gelokt , bleven niet in gebreke otn
hare nijverbeid te bewonderen en na te volgen; zij lieten zich door haar onderrigten , en tegenwoordig word't
in deze , voormaals zoo armoedige ftad, jaarlijks voor
vijftigduizend ponden iterlings wit garen bereid.
Deze tak van nijverheid , door een gedeelte van Schotland ver1preid , is aldaar hoogst belangrijk geworden.
Latex wij nu naar de Hebrides- eilanden overfteken.
De opgezetenen leiden aldaar een ellendig leven ; dit
hetet Diet, dat zij een hoogen ouderdom bereiken ; op
het klein eiland ,7ura ziet men dikmaals grijsaards
van negentig jaren het zwaarfte werk verrigten. Zekere GILLotia IvIAC-IREN bereikte een veel hooger ouderdom dan de vermaarde THOMAS PARR : want in zijn
eigen huii heeft hij honderdtachtig maal bet Kersfeest gevierd. Op het eiland hay flaat men nog veel
geloof aan betooveringen en waarzeggerijen. Een ongelukkig minnaar track zich op zijnen gelukkigen medevrijer op dezelfde wijze te wreken als de herder
Al4HESISEUS bij VIRGILIUS ; hij leide drie knoopen in
Brie Braden van verfchillende kleuren , en , bij elken.
knoop,
F3
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knoop , deed hij eerie bede , om op zijnen medevrijer alle
de fchande te doen nederdalen , die eenen jongen echtgenoot kan griever ; doch deze wreekte zich door
eerie tegenbetoovering , Welke hij meende dat niet miss
lukken konde, leggende een link gelds op den linker
voet, en zich voor het Altaar plaatfende met een uitgetrokken fchoen. Op bet eiland Colonfay was voor
Maals een Heilige , COLUMBA genaamd, zeer berucht;
den Heilige daar gelaten; doch gewisfelijk was die cos
LUMBA niet zeer beminnelijk : want zoo afkeerig was
hij van de fchoone fekfe , dat lrij zelfs niet gedoogde
dat eene Koe zijne knifche woning naderde. De wonderen der natuur te Stala ga ik met ftilzwijgen voorbij ; iedereen kent dezelve ; en indien al iemand dezelve niet kende , zoude ik er niet van willen fpre,
ken: want wie zoude deze prachtige tooneelen durven
befchrijven?
Het geheele land random Invernesf werd , nu tits.
fchen de zestig en zeventig jaren verleden, van rovers bewoond. Zij waren op hunne wijze fatfoenlijke lieden , biddende God , eer zij op een plondertogt uitgingen , dat hij hun een rijken buit wilde
geven, en hunnen eed getrouw houdende. Elk hunner
had zijnen eigen eed; de eene zwoer bij zijnen dolk ,
een andere bij zijne fabel , een derde bij den Bijhel ;
den eed alleen, welken ieder deed, hield hij. Voor
bet overige waren zij zeer herbergzaam; men konde zich
op hun verlaten , nadat men zich aan hunne befcheidenheid had overgegeven.
De CONNEDIES, twee roovers van deze bende, namen
den Pretendent in hunne befcherming, en verrieden hem
niet, hoewel er een zeer hooge prijs op zijn hoofd gefield was. Dikmaals roofden zij voor hem , en plonderden op zekeren dag de toerusting van een Engelfch'
Generaal, alleen met oogmerk om hem fchoon linnen
te, bezorgen. Lang daarna werd een van hun, wetken Beene dertig duizend ponden Iterlings hadden kunr en verleiden, gehangen , omdat hij eene Koe had gegolen
Trouweloosheid was , onder deze roovers , eene ongehoorde misdaad , die met den dood geftraft werd. Hun
opperhoofd had zijne raden en onderbevelhebbers. Veel
vermogt op hun de welfprekendheid. indien iemand aan de
betaling yan de fauld van een riik Man niet konde komen ,
was
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was hij geregtigd om voor z-oo veel die fchuld bedroeg
hem vee te ontftelen ; en nadat hij zijnen roof in zekerheid had gebragt , was hij verpligt, daarvan opgaye te doen aan het opperhoofd, en hem alles ter hand
ftellen, indien men hem niet op eene andere wijze voldeed. Deze plondergeest was een gevolg der aanhoudende oorlogen, welke de opperhoofden van verfchillende aanhangen in die afgelegene oorden onderling
voerden; zij duurden zoo lang, tot dat caomwELL,
door eene regtmatige fizengheid , de rust in het land
herftelde.
(Het flat hierna.)

DRIEF VAN EENEN MENSCHENVRIEND AAN IIEEREN LETTER.*
DEFENAARS , OVER DEN WEDLOOP OP SCHAATSEN,
DOOR VROUWEN, OM EEN GOUDEN OORIJZER
GEtIOUDEN IN JANUARIJ 'kg, IN DE STEDEN
LEEUWARDEN EN GRONINGEN , EN IN
DEN DORPE ZUIDBROEI:.

tlijne Heeren2
eene Rijdpartij op Schaarfen , in Februarij rgos,
Vyanneer
ter behaliug van her uitgeloofd Gouden Oorijzer, te

Leeuwarden, door gehuwde zoo wel als ongehuwde Vrouwen,
gefchiedde , rekende ik di: Ijsvermaak, gelijk men het noemde, eene ernitige , veel minder openbare toerfe van het nadenkend verfland onwaardig; zag her aan voor den uitvloed eerier
vrolijke , doch onbezonnen luim van weinige Rijken , die althans geene gezetre berisping verdiende, en vleide mij, deze
Ce'oeurtenis , hoezeer door eenen grooten zamenvloed van menfchen en de uitgave eerier Pinar vereeuwigd, zoude niet ligtelijk
herhaald worden bij eenen volgenden flrengen winter. Ik
bedroeg mij echter to dozen : dit zonderling en verderfelijk
Opel , den naam eener Uitfpanninge in onze verlichte tijden
onwaardig , heeft men bij de duurzame en felle vorst , in
Jan uarij dozes jaars , niet alleen in reeds gemelde Stad , maar ook
re Groningen en in het aanzienlijk Dorp Zuidbroek, met er
flaad heruieuwd ; alleen, voor zoo veel ik wete , zijn ditwerf geene gehmode Vrouwen tot de mededinging toegelaten.
De ophef nu en loftuiting, waarmede men, in onze Daghladen , deze Wedloopen vermeld, en Diet zonder aanprijzing,
ender den bidlegelijken rite] van een waarlijk Nationaal versneak,
F4
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mak beeft zoeken te billijken; deszelfs herhaling en uitbreiding in bet Noorderdeel van ems Vaderland; en eindelijk bet
blijkbaar bewijs , hoe weinig onze fleeren der fatfoenlijke
wereld :laden/ten over Itunne verlustigingen eh het werk 'loaner grilzicke luimen dit alles noopt mij de pen op te vatten , en voor dit mijn gefchrijf eene plants te verzoeken in
Uw geacht Maandwerk. Te zeer toch ben ik een Vriend der
beminnelijke Sekfe, en van onze frislchc Landjeugd, dat ik
nail barer niet zoude aantrekken; dat ik de minvermogendea
onder dezelve (wellte eene dwaze eerzucht, of, om beter te
zeggen , hare zwakheid voor een gouden oorijzer en andere
kostbaarheden weglleepte , om hare gezondheid in de waegfehaal te ftellen, en tevens zich bloot te geven San gevaar
van nog ergeren card) nalaten ltan,voortaan, zoo mogelijk, te
ontrukken aan eene zoo verderfelijke verzoeking , als haar
de ijdetbeid fpande. Is het noodig dat ik , om dit doel te
trate:), onze zich noemende Liefhebbers der Meisjes en van.
bet Ijsvermaak eenigzins te hard aan boord kome, ik houp
dzarvoor verfchooning te erlangen uit achting voor dat beminnenswaardig deel onzer Landgenooten , die van fommigen hunner welligt weinig beter geliefd worden, dan door
de kat het muisje, waarmede zij dartelt. Denkt echter niet,
RZijne Heeren I dat ik ten oogmerk heb , naar den coon der
mode in de grootere Steden van Holland, of uit eene overdreven zedekunde, het fchaatsrijden of te keuren, het zij van
onze Boerendochters , het zij ook van maze jufferfchap en
min aanzienlijke Vrouwen in ons gewest. Voor haar, door
de weelde niet ontzenuwd, door geene verwijfde opvoeding
bedorven, acht ik die gezonde ligchaamsbeweging, met matiging van ijver en onder gepaste voorzorgen verrigt, eerder
bellzaarn en nanprijzenswaardig, dan verachtelijk oflaag. Trouwens in een Land met water zoo doorfneden als het onze, en
waar bovendien het reizen In den winter voor de meesten
onmogelijk,"voor anderen hoogst lastig is , meet, nit den card der
zaak zelve, dit Natipnaal vermaak en behoefte tevens nand
bouden, tegen alle 'ooroordeeien en bedillingen aan. Maar
joist hierom is de uitvlugt ijdel, die voorwendt dat men deze
oefening onder de Vrouwen hebbe aan te kweeken, door prijs
te ttellen op hare vaardigheid in dezelve. 'turners, gelijk een
oude Dichter aanmerkt,
Hetjeen van zelve ;vast, behoeft men niet to zaaijen.
Overigens, danr toch de Wedloop plants greep, wil ik niet
ontveinzen, met verbazing, en niet zonder eenig genoegen ,
dat nit verwonderiug opwelt , de fnelheid, vaardigheid en
kracht aanfchouwd te hebben , waarmede althans de beste
Rijdtters, binuen weinige fekonden, hare baan atleiden: hoewel
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wel ik nu hijkans over mijne nieuwsgierigheid mij fchame,
en het gezegde van °views gedurigtijk voor mijnen geest
zweeft:

Cur illiquid vidi , cur NOXIA lumina feci.
Intusfchen vereischt de onzijdigheid van mij, dit regt te
Laren wedervaren aan Fleeren I3eleggers van het waarlijk wreed
vermaak, dat zij tegen her verkletimen der oahezonnen Mededingfters near her uitgeloofd fieraad alle vereischte zorge
droegen , en deswege haren dank verdiend hebben. Dan
laat ik ter zake komen. Toegeflaan het zij voor eene enkele
reize geoorloofd , of verfchoonlijk , ter Volksuitfpanning
bij eenen flrengen winter , den Wedloop van Mennen op Scheinfen door kracht van gefchenken aan te moedigen. en te laten
verrigten. Dezen ten minfle, amn zwaarderen arbeid gewoon,
en van de Natuur zelve flerk gefpierd , fchijnen ons voor
zulke vermoeijenis eenigzins berekend. Bij fti/ftand van nuttiger werk door nijpende koude mag voor hun al verders
die forfche ligchaamsoefening niet onvoordeelig zijn: en kan
bet ook zijne waarde hebben dat zij, in dringende bezigheden , of wel eens tot hulp van ougelukkigen in dreigenden
nood, zich met de meest mogelijite fhelheid eenen weg weten te banen over het ijs. Maar welk eene onbedachtzaamheid , ontbloot van alien gevoel, is het niet , tot zulk
een moordend feel de zwakkere Kunne op te winden, door
blinkend goud en fiernadjen re verlokken? Vrouwen,welker beftemming is voor het huisfelijk leven en tot de moeder/ijke zorgen, hebben gecn genoegen, geen hell te Impel);
wanneer zij buiten haren iliilen kring gerukc worden. Zij
mugen tot geen prijs, tegen de wet der Scheppinge aan , tot
overfpanning van kracht en geweldiger bewegingen aangezet
worden door onze Sekfe , geroepen tot hare befcherming en
hulpe. Zedige en eenvoudige Landmeisjes op te roepen tot
zoo onzalig fpel, is beneden het kerakter van weldenkenden.
Scheanne verbtedt, dat onze burgerlijke Landdochters, in het
openbaar , ten aanzien van duizenden ftaroogende annfchouwers
nit beide fckfen, alle de bovenkleederen afleggen, om eenen
Wedloop aan te vangen , waarbij hare gezondheid bovendiea
gevaar kan Hide!: , en elle bevalligheid van haar ligchaam zich
gansch ongunftig zal vertoonen. Of belooft misfchien gezegde oefening hear eenig berer uitzigt tot een gelukkig huwelijk, en zullen zij, in dezen uitmuntende, zich meer lievenswaardig voordoen bij Ouders , Naastbeflaanden of Minnaars ?
Dwaze , die zich hiermede vleit! uitgezonderd misfchien de
zeer weinige, die men bekroonde. Edoch men ftelle hiertegen
de bedenkelijke gemeenzaamheid en verkeering onzer hupfche
Landmeisjes, wier gelaat en fchoonheid dezen of genen wulpFc
feh en

9e.

OVER. EENEN WY.D1,00P OP SCIIAATSEN

fchen Stecteiing bij denWedloop behangde: en wie berekent de
zedelijke wanordes en deerlijke onheilen, die van daar voor
dezelve onataan kunnen ? maar welke ik, hoezeer zij zich
aan mij in can duister verichier voordoen, nier van daar behoef voor den dag te halen en op den voorgrond te Mellen.
hoe het zij, de kieschheid van Cricken en R 9meitzen , en van
geene befchaafde Natie ter wereld, heeft iramer aan Vrouwen toegelaten , in bet worftelperk of de renbane naar den
prijs te dingen. En zouden wij des roem dragen op onze
fchande? bet Ijsvermaak, tegen den kreet der redo en gevoel
van menfchelijkheid , met teedere Vrouwen aaugerigt, onder
den vereerenden titel van VelksultfpanNiggen rangfehikken ?
Liever wisfehen wij den dag onzer dwaasheid voor altoos nit
onze jaarboeken , en verachten wij den vleijer, die zulken
naam misbruiken durfde ; liever verbannen wij voor het toekomende dit gruwzaam fpel ,als een rampzalig overblijffel van
barbaarschheid , gelijk het is en verdient genoemd te worden. Verontwaardiging, dit geveel en belijd ik, doer mijne
borst ontgioeijen: en wie zoude ook een tooneel als dit in
zijne afzondering koelzinnig nadenken kunnen? Een tweetal
winterfche namiddagen was er noodig, wegens den toevloect
van mededingfters ruler den prijs, om dezen wreecten kamp te
voleindigen: ruin honderdmalen moest van haar de bean worden . afgeloopen en fangs geijid, alvorens de fchrikkelijke en
laatfte zegepraal konde behaald worden. Welk eene perfing
der fcherpe winterlucht op hare longer ; welke overmatige
bewegingen, of liever zigtbare verwringingen en folteringen
van een teeder lige'naamsgellel; welke inwendige fpanning der
fpieren , en verhansten omloop, of jagen des bloeds en der
vochten , door de aderen en zwakkere wirer), hidden alzoo
niet de arme Meisjes re verduren, die barer) cigen gevaarvollen wetland niet inzagen of kenden I 1k zwijg den hevigen
fchok van menfchelijke drifters, die daarenbovan het kloppend
hart en den zwoegenden boezetn, vooral der Incite naijverige
Wedloopfters zal ontroerd hebben. De meesten van haar
inogen van de uitgettane vermoeijenisfIrn , wegens hare ligchaamsflerkte, vaag der jeugd, en welberaamde voorzorgen,
geenen blijkbaren hinder ontwaard, geen dadelijk nadeel ondervonden hebben ; maar is er lemand , die het verzekerett
durft en kan, dat alien de gevolgen van den heilloozen wedftrijd, die bij dezen of genen althans zich laten duchten , geheelliji: ontgaan zullen? Verkeerde maagdelijke fehaanne of
onkunde ontveinzen welligt en verhergen den hinder, dien het
ligchaam ontving nit verrukking of geweld anti de teederfle
deelen toegebragt. Een kwijnend Leven en verlies der bloeijendfte gezondheid, de wrange vrucht van overfpande krachten , openbaart zich mogelijk eerst in lacere ja g en, wordt bewinpeId, ontvcinsd, btdekt , bij de vergeten armoede
doo-
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doodelijk , en voorzeker noode toegefchreven aan de wezen-,
lijke broil van het moorddadig Hsvermaalt. Wat hiervan zij,
onder het nal/area op dat tooneel , ontroert mij de bloote
vreeze zelfs , dat de onbezonnenheid van een der lievenswaardige Landmeisjes , her zij eene jammerlijke verminking,
her zij eene gekrenkte welvaart, bet zij de zaden eenes ontijdigen of verhaasten doods , daaruit zoude weggedragen, of
bij hetzelve gefcheept hebben: en cladelijk zie ik de genoten
vrengde in een tooneel van rouw en akeligheid veranderd. Of
heeft reeds ergens (zoo wij vernemen) eene bloedbraking, of
een ander foortgelijk of even deerniswaardig toeval, eene der
Wedloopfiers, kort na het buitenfporig ijveren, overvallen?
Ziet daar dan de vergelding; ziet daar den prijs, welken de
kwistige Liefhebbers der Sekfe en van het hardrijden , ten
koste van hun verlokkend gond gekocht, en op hunne heurt
behaald hebben ! Dan, fchuiven wij het gordijn voor deze
onheilen; ik het) genoeg gezegd , om , wordt zuiks noodig,
het gezag der Hooge Landsbefluurders , of van den Koning,
in te roepen ter fruiting van dit wreedaardig fpel. Inmiddels
vleije ik mij, dat dusdanige tusfchenkomst des Gezags in dezen overbodig, en mogten mijne letterer' toereikende zijn, out
de oogen onzer Voorflanders en aanzienlijke Begunfligers te
openen voor het ongepaste en verderfelijkc dezer vrijmoedig
gegispte Wedloopen.
Dat men Wick dan vergenoege met onze rile/elle en Groninger
Paarden om eenem prijs te laten harddraven , ragar gecn paardemverk verge van ooze Vromven, of daartoe voortaan niet weder ooze beminnelijke Landmeisjes of vlugge Schaatsrijdflers
verlagei
In verwachting dat Uwlieder oordeel, Heeren Schrijvers der

Letteroefeningen ! in dezen niet van het mijne verfchillen zoude, wenschte ik mij van den invloed van Uw Maandwerk te
bedienen, almede om hierdoor aan mijn opftel te meerder klem
te geven. Voldoet aan dit verlangen, en zijt verzekerd dat ilt
mij met hoogachting rnag noemen,
Mijne Ileeren!
Februarij
1809.

Derr t

Uw Vriend en Lezer
Philanthrope.
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BRIEF VAN A. SCIIRAGE TE AMSTERDAM, AAN G.J. VAN WIJ,
TE ARNHEM , MET ANTWOORD VAN DEN LAATSTEN AAN
EERSTGEMELDEN KUNSTVRIEND.

Wel Ed. Heert

nnze

oude Vriendfchap mij herinnerende, kale ik niet afk" zijn, ons veeljarig flilzwijgen bij deze gelegenheid of te
breken.
Men heeft mij flellig verzekerd , dat albier Vrouwen van
onderfcheiding aan de behandeling des Kankers geftorven zijn,
en dat UEd. dezelve bediend heeft, enz. Anderen wilien, dat
de aanleidende oorzaak van Warendorf of van elders afkomflig
21j. Wat hiervan zij, gelief mij ztas in antwoord dezes mede
te deelen; UEd. zal mij verpligten.
De reden van dit inijn verzoek is deze: 1k wilde, in druk ,
aan UEd. eerie belangrijke ontdekking omtrent de genezing
des Kankers mededeelen. lk achtze uwer aandacht wnardig;
echter blijft de vraag over, of U dit aangenaam zijn zoude?
lit denk ja ; te meer,, daar wij er voor 3o Oren prijswaardig over
gehandeld hebben, dunkt mij dat ons er het uitfluitend regt
van toekomt, om er nog eens , ouder, over te praten.
Heb dan de goedheid mij nopens het een en het antler
Hader onderrigt te doen toekomen , en mij met uwe waarde
letteren te vereeren: de zaak , nog levendig, vereischt, dat
men ze niet Iva flerverr.
In die verwachting heb ik de eer met de innigfle gevoelens
van hoogachtinge te zijn,
Wel Ed. 'leer!
UEd. D. W. Diennar en Vriend
Anfierdam ,
no januarij i8o9.

A. SCIJRAGE.

Wel Ed. Heer en Vriencil
UEd. tot herdenkiug aan onze oude Vriendfchap opD oorgewekt,
vat ik, met innige gevoelens van hoogachtinge
voor uw' perfoon,en met hiijde herinnering clan voormaiig zoo
nuttig als Ieerzaam en amicaal verkeer, aantIonds de pen op,
ter beantwoording van uwen zoo aangenatnen ais vriendfchapverleyeadigenden Brief, en beginne teraond ad rem.
Nie-
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Niemand beter dan UEd. paste het, om zich nopens de
Nankerbehandeling met het Arlen/cum te informeren, op gronden door UEd. aan mij geallegeerd, en ik gevoel ook, dat de
zaak, nog levendig, vereischt, dat men ze niet last flerven.
Ik zal ook niet in gebreke blijven , om er het mijne van te
zeggen , en zal gaarne zien , dat gij voorgant, en uw plan
fpoedig ten uitvoer brengt. Immers, dear mij uwe kunde ter
befteding van nuttige voortbrengfelen, tot hell van het menschdom , van ouds bekend is, vertrouwe ik zutks volkomeu
uwe welberadene uitvoering.
Gaarne wilde ik de gevallen , fchijnbaar door UEd. bedoeld,
zoo wel als andere, onder mijne arfenicale behandeling, ter
beproeving van genezing, zich bevonden hebbende, niet perfoonlijk aangeroerd hebben , voor dat ik het middel zelve,
volgens mijne belofte in de illgemeene Vaderlandfebe Letteroefeningen voor 1807. No. XIII, zal medegedeeld hebben, gelijk zulks denkelijk binnen kort dant te gebeuren.
De gelukkig geflaagde gevallen van genezingen zullen U
reeds nit den Letterbode , als ook uit Imre Letteroefeningen
en Dagbladen, bekend geworden zijn, en van nog andere,
latere tijden , zal in 't vervolg blijIcen.
Die gene, welke gedurende de behandeling bezweken , troffen zulk een ongelukkigen uitflag, zoo als er vele onder uwe,
mijne en anderer behandelingen, of operatie, bezweken zijn,
en tot aan den efloop der tijden bezwijken zullen, aan toevaLlen , nit verzwakking of gebrek aan krachten ontaaande, of
door andere bijkomende onverwachte of onberekenbare toevallen, ook zelfs na weggenomene Kankergezwellen door het
Ines; maar de zoodanige , die eene genoegzame hoeveelheid
Kina , volgens mijn voorfchrift, onverhinderd hebben kunnen
en willen doorgebruiken zonder door bijkomende toevallen
geitoord te worden, vooral near mijne juiste opgave ter behandelingswijze naauwkeurig behandeld ziju geworden , hebben
veelal gelukkige uitwerkingen ondervonden. Maar , daar mea
tegen mijn uitdrukkelijk bevel aan gehandeld heeft, mij nopens de behandelingswijze niet gedurig , zoo als vooraf bepaalti was, geraadpieegd, of dear men onbedacht, en zonder
mij deswege te raadplegen , laxeer- of purgeermiddelen toegediend heeft, daar last ik aan ow doorzigtig oordeel te
fen , wat van zulke behandelingen het gevolg zijn moest.
Onder de reeds bekende wel uitgevallene beproevingen, met
betrekking tot de arfenicale pleister-aanlegging, of die nog
volgen zullen, kan ik niet voorbij, eene derzelve aan te roeren; het is de Kankerbehandeling met het door mij toegezonden Kankermiddel aan den alom bekenden, ervarenen en
met regt beroemden Leydfchen Heelarts LOGGER. Het berigt van gemelden Kunstvriend With els voigt:
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„ In mijnen laattlen beloofde ik Uw Ed. dadelijk . liennis te
„ zullen geven , als het Kankergezwel van Mejuffrouw S.,
„ in den Haag , zoude zijn uitgevalIen ; en nu kan ik Uw
„ Ed. het aangenaam berigt mededeelen, dat zulks Vrijdag
„ 1. 1. eindelijk gebeurd is, =trent vijf umanden na het aan„ leggen der eerfle pleister.
„ Den volgenden dag, Zaturdag I. 1., ben ik daarop in den
„ Haag geweest, om, met de Heeren aIIRANDOLE en KAPPEL,
„ de zweer te bezigtigen, en te raadplegen over de volgende
„ behandeling.
„ De Lijderesfe bevindt zich krachtig, zonder koorts , en
„ federt de uitvalling van het gezwel bijna zonder pijn.
„ Het gezwel is er in zijn geheel uitgevallen en gaaf, zoo
„ dat wij door het naauwkeurigst onderzoek niet hebben
„ kunnen ontdekken, dat er iets van is overgebleven. Het
„ weegt zeven en een half lood, en is in deszelfs midden
„ twee duimen dik.
„ De zweer heeft ook een zeer gunflig aanzien , en is
„ aanmerkelijk minder diep , dan wij verwacht holden ; in
„ een woord, alles fchijnt zeer veel uitzigt op genezing te
„ geven. Wij zullen , daar wij nu zullen voottgaan om volgens
„ uw voorfchrift de genezing te bevorderen, niet nalaten, het
„ verdere beloop van dit geval aan Uw Ed. mede te deelen.
, Na complimenten van de gemelde Heeren, en van de Lij„ 'deresfe, die nu enkel dankbaarheid en vreugde is , heb ik
0, de eer te zijn ,” euz.

,, Leyden,

(get.)

„ J.

LOGGE R."

a6 December 1808."

Het arfeniCaal Kankermiddel van den Heere KATZENBER-.
door mij opgefpoord, heb ik, met bedoeling om der
Maatfchappije voordeel te doen , beproefd, ben in vele gevallen geflangd, in andere mislukt, maar uit alien blijkt, dat
het middel der verdere beproeving waardig blijft, ook dewijl
mij uit een' Brief, geteekend Farijs den x3 06ober 1807 ,
van een' mijner Kunstvrienden , gebleken is, dat, te Parijs ,
in de Hospice de l'Ecole de Medicine, door den Heer nu BOIS ,
wanneer de Borstkanker, na de Operatie, gelijk veeitijds gebeurt,. weder opwelt, eene arfenicale pap , Welke men zeer
dik op de kankerachtige uitwasfen flrijkt , gebruikt Wordt.
De beflanddeelen van die pap zijn als volgt: fliftnic. alb.
waarvan men met
sp. Cinnabar natir. V. Sang. Dracoa.
Water eene pap maakt.
Nu , Amicel dit ten uwen gebruilce. Ga voort met nuttig
te zijn door uwe Schriften, en wacht niet op mij naar meerdere fuppeditering van Heelkundige gevallen , die U misfehien tot meerdere mededeelingen aanleiding geven konden.
OER,

/IAN G. J. VAN

Wu.

den. Ik heb er vele in het hoofd , maar nog niet. in orde
kunnen boeken , uit gebrek aau tijd , els anderzins. In,
tusfchea ben ik zeer verheugd met onze weder verleven.
digde Dude Vriendfchap; en niets zal mij aangenamer zijn,
dan dezelve nu onderling en op den duur ver/evendigd te
zien biijven ; in die hoop teeken ill mij in haast, docti als
te voren met ware hoogachting,
Uwen welmeenenden Vriend
Arnhem,
21

G. J. VAN WIJ.

Januarij 18a9.
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GIERIONEID.

Eene kly1;e.

(Uit het Fransch.)
ziet gij deze treurige Cipresfenboomen in eenen
A kring geplant
, en die heerlijke Grafnaald in de donkere
LCANDER !

ris , gevormd door de overhangende takiten I Ziet gij deze
fehoone Standbeelden van wit mariner, en de heerlijke Baluftra.
de, die dit Grafteeken omringt? Gisteren werd het overfchxit
van EUCLIO herwaarts gebragt, met groote lijkpracht, on nedergezet in die /bile verblijlpIaats des foods.
Hoe! riep ALCANDER vol verwondering uit, zoo veel fchate
te koste gelegd voor den veraehtelijkften Gierigaard! Hij heeft
zeker dan op den Dag zijner Begrafenisfe alleen meer befteed.,
dan in zijn geheele Leven!
Gij hebt mis — arum leefde gierig, hii Merl gierig, en
ougetwijfeld is zijne fchim, onder dit prachtig Grafgevaarte,
nog misnoegd over die verfpilling ! Doch hij ilierf zonder
Uiterften Wil. Niers kon hem hewegen tot het uitfpreken der
woorden: 1k geeF en befpre3k. Een verre Btoedverwant ,
de kwistige TISIOGENES, is de daige Erfgenaam van zijne onnoemelijke fchatten; en dit is het eerfte gebruik, 't welk hij
et van maakt.
Ik kan dit Grafgevaarte niet berchouwen zonder mij te
verbeelden, dat ik eene goeddadige Item boor nit het midden
van het geboomte, dezea heilzamen mad gevende: „ Hier
„ rust een D ynes, die overvloed van fchatten bezat, doch
5) dezelve nimmer gebruikte. Wees wijzer dan hij!!'
Zeg mij dan, waarde ALCANDER! kunt gij begrijpen, welk
eene gclukzaligheid et kau geiegen ziju in het ophoopen van
Rijk-
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Rijkdommen? — in de fchatten aan te merken els heiligdommen, nboit aan te roeren, of als fchilderijen, alleen voor 't
oog gefchikt? — in de zacbtfle neigingen der Nature, met
alle gezellige Genegenheden , Gezondheid, en Leven , aan deze onverzaadbare drift op te offeren? — in elk bedrijf, elk
woord , elke bonding, als 't ware, met den flempel der Gierigheld te teekenen? in nimmer zich te vertoonen, dan met
een verfleten kleed omhangen? — in op ziclizelven te leven
in zijne dagen te flijten
met een hart, harder dan final?
vol angflige vreeze, fcbromende voor Brand, Dieven , Dienstboden , en zelfs voor Bloedverwanten ? in nooit rijk te
wezen door 't geen men bezit, en fleeds arm door geen
men begeert? • in te 'even , zonder ooit de aangename andoening te finaten van te beminnen, of in that te zijn om te
zeggen: lk word bemind — Ongelukkige r.ucLio! de Gierigheld, aan welke gij ter prooije fftekte , heeft het ongelijk,
door u der Maatfchappije aangedaan, gewroken. Gij bebt dezelve maar edn troostend vermaak gefchonken — dat van
flerven. De dag , die u van uwen opeengeftapelden goudfchat
afrukte, was een Vreugdedag voor uwe Medeburgers, en zii
plengden geen enkelen traan op uwe Grafzerk. — Dar wij
deze dwingelandfche Ondeugd aan den haat en de verfoeijing
des Menschdoms overgevent
Gelukkig de wijze Man, die zijne Schatten dienstbaar doet
zijn aan zijne Deugden War hij aan Dwaasheid en Ondeugd
ontzegt, geeft hij , zonder des in twijfel te hangen , aan de
Natuur,, aan zijnen Rang, en aan de Pligten , welke dezen
voorfchrijven. Wat zou hem verhinderen , om de liefelijke
geuren , die de zachte windjes van elk hloempje hem toe-,
waaijen, in te ademen? Wat zijne aandacht aftrekken van het
lustig groen geboomte, terwiji hij luistert near den zang der
fchelle Nachtegalen ? Waarom zou hij den verlustigenden Be!ter niet opvatten? Waarom het leerzaam Tooneel niet bijwonen ? Waarom den vervrolijkenden Dans weigeren? Zijne
Vermaken , door een verfijnden finaak vol verfcheidenheids ,
zijn ook anderen nuttig. Hij bouwt een prachtig Huis ; hij
verfiert zijnen Hof met de aangenaamfte Plantaadjen , Grotten
en Watervallen. Deze zijn zijdelingfche kanalen , die welvaart doen toefiroomen tot den vernuftigen Kunflenaar, den
onvermoeiden Arbeider, en den anderzins Behoeftigen.
Ach, mijn waarde ALCANDER I met welk een genoegen lees
en herlees ik de woorden, boven den ingang van mijne Grot
gefchreven: DE MENSCHEN ZIJN ALLEEN GELUKKIG IN EVENRE-.
DIGHEID VAN HUNNE NEIGING OM GOED TE DOEN ; DE BILLIJKI
NATUUR BELOONT DE GROOTSTE PLIGTEN MET DE GROOTST&
YERMAKEPL

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTERER, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN BETREKKELIJK.

HULDE DER VRIENDSCHAP AAN DE NAGEDACIITEN'S EENES VOOR LANG GESTORVENEN,
or
LEVENSBERIGT
VAN DEN EERWAARDIGEN

CORNELIUS NOZEMAN,
weleer Leeraar der Christelilke Remonlirantrehe Ce•
meenten van Alkmaar , Haarlem en Rotteidam,
overleden te Moordrecht, in den jare 1786.
Indien geleerde wereld van tijd tot tijd overladen
1 words met Levensberigten van zutken , die , hoewel
misfehien niet geheel ontbloot van vcrdien(ten , toch
hetwelk hen op eene ver.
door niets uitmunteden
eerencie gedachtenis bij de nakomelingfchap zonderlinge aanfpraak kon doen mar en, fomtijds echter blijft
veritoken van genoegzame narigten omtrent mannen,
welken men oncierftelien moot , flat zij gaarne nader ,
clan bij hunne bloote names , kennen zou , welke zich,
door hunne verdienfielijke werken , beroemd gemaakt
hebben , en welke aan de genen, die hen overleefden,
de fchuld hadden opgelegd, om bun, na hunnen dood,
die foort van vermaardheid te bezorgen , welke zij zichzelven niet geven konden , omdat zij van zichzelven
niet mogten fpreken. Onder deze laatften behoort onbetwistbaar de man, aan wiens nagedachtenis hier de
hand der vriendfchap de hulde biedt, welke zij van be.
kwa.mer , bevoegder en met lof bekende Schrijvers
voorlang, veel krachtiger en welfprekender doch helaas
1\1•ENG. 1809. O. 3.
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laas vergeefs, gewacht heeft terwiji zij, met gevoeI
van ongenoegen en fmart , heeft opgemerkt , dat niet
alleen niemand , in den tijd van ruim twintig jaren, is
opgetreden , om hem te vereeren , maar dat er ook geweest zijn, die, ik weet niet am welke redenen, daar,
wear van hem met bijzonderen lof had behooren gewaagd te worden, hem-, niet zonder vermoeden van
opzet , zelfs onvermeld zijn voorbijgegaan. Deze verdienftelijke man dan is geweest CORNELIUS' NOZEMAN,
weleer Leeraar in de Christelijke Gemeenten van zilkvtaar , Haarlem en Rotterdam , in wier laatfter meer
dan zes-en-twintig jarige bediening hij overleden is.
Hij werd te Amflerdam, op den vijftienden van Oogstmaand des jaars zeventienhonderd-en -twintig geboren
n it GEERTRUID MARIA COSTERUS dochter van CORNELIUS COSTERUS en MARIA SPIERING DE WELL, en
JACOB NOZEMAN ZOOII van JOHANNES NOZEMAN ert
ANNA RHIJNDORP. Hij had vat" de natuur een uitflekend
wet gevormd figcbaam , en eene voor alto goed uitnemend vatbare ziel ontvangen. Al zeer vroeg in zijne
kindschheid openbaarde zich zijn voortreffelijIte aanleg
tot verftandelijke oefeninge.n in een Nang begrip , een
oordeel boven zijne jaren , en een gelukkig geheugen
gepaard met eene groote leergierigheid, en, daar hij, het
voorcieel eener befchaafde en milde opvoeding genieten.
mogt , ontwikkelden zich deze vermogens zeer voorfpoedig in zijne jeugd. Tevens werd zijn hart voor mang eliike deugd en godsvrucht gevormd door onders welke zelf van beiden gernoedelijk werk maakten , en ze op
Glen hoogst mogeliiken prijs Itelden. Deze ouders oordeelden zich verpligt, om, daar hunne oinftandigheden
het toelieten , en zijne neiging zich daartoe ftrekte,
hem aan de beoefening der letteren over te geven. Ongemeen filet waren zijne vorderingen in de geleerde
talon, zco dat hij,, vroeger dan doorgaans, niet flechts
bekwaam verklaard werd, maar ook met de daad was,
om tot bet hoogst onderwijs te worden toegelaten. Eigen keus, welke hem volftrekt vrij gelaten werd , befliste over zijnen levensfland. Hij verlangde te worden
opgeleid tot den herderlijken dienst in de Berk van jEZUS CHRISTUb, en hiertoe het onderwijs der Hoogleerg ren aan de Remonfirantfclie Kweekfcboot to genieten.
Dezen waren destijds eerst ADRIANUS VAN CATTENEUROH en daarna JOANNES DRIEBERGE , in tie Godgeleerdheick, en jOANIsitS JACOBUS WETS TRW in de
Wijs.
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Wijsbegeerte , de geleerde Talen en de Kerkelijke Gefchiedenisfen. Beide laatfle Geleerden (want de eerfte, door
ouderdom en zwakheid gefleten , ontviel hem al vroeg)
in dezen hunnen leeriing den toekomftigen braven en , bekwamen man , die Diet flechts zijn Godsdienftig Genootfchap met nut dienen, maar ook vereeren , en zich aan
de wetenfchappen verdienftelijk maken zou, voorfpellende, vereenigden zich in de bijzonderfte zorg , om hem
de deur tot !tennis zoo veel mogelijk te ontfluiten , hem
daartoe niet flechts den altijd vrijen toegang tot-henzelven maar ook tot hunne boekerijen, openzettende; en
het was hieraan, dat in vervolg, erkende, dat hij
wel het meest zijne vorderingen te darken had. Ondertusfchen deed de onderfcheiding , met welke hem deze
uittnuntenale mannen behandelden, bij hem voor beiden
de hoogfte genegenheid en achting onritaan , welke daarna in eene naauvve vriendfchap overging, die hij met hen
tot aan hunnen dood onderhield, ja die, fang na hun
verfcheiden , hem nog zoo levendig bijbleef, dat hij,
tot in zijnen ouderdom, zoo als ik dikwijls hooren mogt,
niet dan met aandoening van hen fpreken, en Diets verdragen kon, herwelk , tot benadeeling van hunnen roem,
werd voortgebragt., Dit deed hem vooral de handhaving
van den dikwijls verongelijkten WETSTEIN meermalen
met vuur op zich nemen, zoo als inzonderheid nog uit
zijne brieven , vooral aan den geleerden EAST APTHORP,
Vicar of Croydon, die dezen voortrefFelijken man, in zijne Letters on the prevalence of Christianity before its Civil Etablishment , ren onregte te na gefproken had, kan
blijken ; dock ging hij hierin met zulk eene befcheidenbeid te werk , dat gemelde Geleerde niet alleen zijn misflag edelmoedig erkende, en zich gereed verklaarde, om
dien te beteren , maar ook 's mans ijver , in het verdedigenvan de eer zijnes lang geftorven ineesters , hoogelijk
roeinde, zoo als dezelve inderdaad lof verdiende.
Den ouderdom van een-en-twintig jaren nog niet bereikt hebbende, werd CORNELIUS NOZEMAN, in den jare
x 741 , gefchikt en bekwaant verklaard, om tot den Christelijken Leeraar-floel, in het Remonitrantsch Genootfchap, toegelaten te worden. Dit Genootfchap bad Idestilds een buitengemeen en voor deszelfs omvang zekerp
lijk te groot aantal van jonge geestelijken, nit welken de
openvallende gemeenten eene r uime keus van eenen leerakr doen konden. Dit belette Wet, dat hij, in den jare
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1744 , voor anderen en meerderen van jaren , door de gem
meente van Alkmaar, tot haren herder verlangd werd.
In deze zijne eerite flandplants kweet hij zich met alien
lof , en befleedde in ftilte de uren , welke hem van de
getrouwe waarneming zijner bediening overfchoten , tot
het vermeerderen zijner kundigheden , en inzonderbeid
tot het uitbreiden der gronden van zijnen volgenden roan,
in de beoefening der Proefondervindelijke Wijsbegeerte eft
der zoogenoemde Nattturlil ke Historie. In den jare 1749
ging hij van de gemeente van Alktnaar tot die van .Naarleas over, welke hij tot in het jaar 1760 bediende. Flier
verwierf hij zich , in eenen meer uir gebreiden omgang
met lieden van geleerdheid en kennisfe , eenen algemeenen lof, en was edn der genen , die er de oprigting vast
de Hollandfehe Illaatfchappil der Wetenfchappen hielpert
bevorderen. Zekerlijk zou hij ook under derzelver eerfle
Leden geteld geweest zijn , zoo niet een gerezen misver.
hand tusfchen hem en zekeren geleerden man, die bij de
eigenlijke Stichters der gezegde Maatfchappij eenen groom
ten invloed had , tusfchen beiden gekomen ware. De
frond tot dit misverlland werd, zoo ik mij niet bedrieg ,
zelegd door twee brieren, weiRen bij , in de jaren 1751
en 1752, uitgaf, aan den Eerwaardigen Neer N. N. , over
ziin Ed. wijsgeerig onderzoek , in het tweede en derde fink
van het Hollandseh Magazijn(bladz. 25-341 en 661-700
of er een ander wereldgefiel van even groote goedheld als
het tegenwoordige, mogelijk \Vat daarvan zijt moge:
in dezen zijnen hand ging hij niet alleen ijverig voort
met Ile aankweeking zijner eigene kundigheden, vooral
in het vak der Natuurkmidige wetenfchappen , maar werd
hij ook werkzamer,, um die van anderen te helpen bevorderen. Hier verzamelde hij, zoo voor zichzelven , al s voor
bet federt zoo beroemd geworden Kabinet van Namur.
liike Historie, door Mevrouwe de Gouvernante , Weduwe
van Prins WILLEM IV van Orange, aangelegd , en toe!:
in deszelfs opkomst , niet alleen eene menigte van Nederiandfehe Kapellen, maar ook van Vogelen, om welken,
bet gebeele jaar door, overal in Holland, te mogen fchiem
ten en vangen , hij van voornoemde Vorflin met eene
\Trij-brief vereerd werd. Hier vertaalde hij ook , uie
bet Latijn , en vermeerderde met zijne aanteekeningen,
de Geflachtlijst der Vogelen van den Heer P. H. G. MOEIL.
RING,. welke in den jare 178, met eene voorrede , aanteekewngen en naawlijst del voornamafte Schrijverea
over
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ever de Vogelen , te Amflerdam werd uitgegeven, door
den Heer ARNOUT VOSMAAR• Ook hielp hij de uitbreiding der Natuurkunde bevorderen door zijne bijdragen
tot de Llitgezoebte Verbandelingen tilt de nieuwfle werken
van de Societeiten der tretenjdiappen in Europa en van
andere geleerde mannen , met naauwkeurige afZieeldingen ,
u ilmfierdam, bij F. HOUTTUYN, in verfcheidene eikancleren opvolgende jaren, uitgegeven. Ook was hij, van
tijd tot tijd, in het vertalen van anderen geleerden arbeid onledig , zoo als , bij voorbeeld, de overzetting
van des Hooggeleerden ALBERTI Oratio pro Poeli Theologis utiii uit zijne pen vioeide, en de eer genoot van
door dien Hoogleeraar zelven uitgegeven te worden.
Eindelijk hielp hij, in de jaren 1754 en volgenden , nevens den Remonfirantfehen Hoogleeraar JACOB KRIGHOUT
en den toenmaligen Remonflrantfchen Leeraar van Delft,
naderhand mede Hoogleeraar, ABR. AR.VAN DER MEERSCH
de eer en belangen van zijn Godsdienliig Genootfchap
verdedigen tegen den kwaadaardigen aanval der Sckrijveren van het zoogenoemd Examen van 't Ontwerp Tan
Tolerantie enz., en tegen den Koudekerkfchen Hervormden
Leeraar NICOLAUS HOLTIUS , in welken twist hij , tot
drie malen toe , mannelijk de pen voerde. Doch
alien dezen arbeid , en dien, welken de bediening zijner
gemeente hem verfchafte, had hij aanhoudend ock eenen
anderen, welke op zich zelf fcheen hem fchier geheel alleen te moeten vorderen. Sedert den vierden van Herfstmaand tiamelijk des jaars 1746 te Alkmaar reeds in huwelijk getreden met JOHANNA HOVING, dochter van ALBERT HOVING en JOHANNA BOOT , bij welke hij niet
minder dan vier zonen en vier dochteren verwekre, welke alien tot rijpen ouderdom gekomen zijn , had hij niet
alleen , als vader van een talrijk gezin, zijn deel aan
huisfelijke bezigheden , maar daarenboven was hij, federt den jare 1755, ook mede-eigenaar eener Lettergieterije, in welke hij nog eenige jaren , nadat hij Haarlem
verlaten had , deel behield. Ook doze verfchafte hem
werk , en hielp hij door dezelve , colt in eenen meer
letterlijken zin , dan door fchrijven , den voortgang der
letteren bevorderen, ja kan men, met nadruk , zeggen,
dat hij door dezelve aan de fraaije letteren dienst dead.
Aan eene beroeping naar Rotterdam , in den jare 1759,
gehoor gegeven hebbende , mogt het hem niet gebeuren
zijne derbare en brave gade derwaarts te geleiden. Zij
G3
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overleed op den 7den van Louwmaand des jaars 176o,
flechts den onderdom van drie-en-dertig jarenbereikt hebbende , in het kinderbed , waarin zii moeder was geworden van hare vierde dochter. Dit tterfgeval ftortte hem
in diepen rouw en greote verlegenheid , en vertraagde den aanvang zijner nieuwe bedieninge tot op den
3otten van Lenterreiand des iaatstgernelden jaars. Zoo
ras aan de fmart over het geieden verlies eenige tijd ter
leniging gegeven was , drong hem het belang zijner
kinderen , om naar eene andere deugdzame echtgenoote om te zien , aan weike hij dat deel van derzelver
opvoeding en van het noodzaketijk huisbeftier kon op.
dragen , hetwelk alleen door eene echtvriendin naar
eisch kan worden waargenomen. Hij vond in MARIA
DE BEURS, doclrer van JOMANNES DE BEURS en ANNA
MARIA NABERMAN , het voorwerp van zijn verlangen , en wilt aan haar zulke genegenheid hemwaarts in te boezetnen, dat zij zich van eene vereeniging met hem, door hetgeen dezelve bezwarends had ,
niet liet affchrikken. Zij fchonk hem hare hand, met
eenen moed , aan hare liefde geevenredigd, en, op den
3den der laatfie maand van het jaar,, welks eerfte de banden zijns vorigen fouwelijks had zien verfcheuren , werden die zijns nieuwen echts gearikt , om niet ,dan naruim
een vierde eener eeuw,, met zijn eigen dood verbroken
te worden.
Thans in de aanzienlijkfte der Remonfirantli.he gemeenten , als op het luisterrijkst tooneel, geplaatst, otn zijne als Leeraar van den besten Godsdienst, te
doen blijken , voldeed hij beftendig aan de groote verwachting , welke hij federt lang had ingeboezemd, op
eene ailezins voldoende wijze, niet door eene winderige,
of alleen in fraaije woorden betlaande, dikwijis van zakeu ledige en lendenlooze welfprekendheid, welke gewoon is aan onkundige en oppervlakkige toehoprders
incest te bevallen, maar door dien ernst , en die klem en
kracht , en tevens zuiverheid van taal , en die bondigbeid van redekavelingwelke alleen den kundigen voldoen kan, en welke, heeds met den Gard der zaken tiro°.
kende , en met de achtbaarheid van den Christen-rede.
rear overecnkomftig, niet misfen kon op alien , die voor
een redelijk , niet dweepzuchtig, gevoel van Godsvrucht
vatbaar waren , den diepflen indruk te waken, en, op
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de zaligmakende waarheid te weeg te brengen , en tot
ijverige betrachting van al , wat in Christelijke deugd
inzonderheid mannelijk , edel en loffelijk is, en waarin
hij zelf tot uitmuntend voorbeeld verltrekte, op te wekken. En inderdaad was hij, als ernftig , overredend
en voor deugd en Godsvrucht ontzag inboezemendLeer.
aar, fchier onvergelijkelijk , daar zijne rijzige geftalte ,
zijn geheel achtbaar uitwendig voorkomen, zijn eerbiedwekkende oog- opflag, zijn vaste toon zijn mannelijke
ftill , zijne duidelijke nitipraak , zijne altijd vloeijende
reden, zijn deftig gebaar,, met eh woord alle de ver.
eischten , welke men , ten aanzien der uitwendige gayen , in den Leeraar van den Godsdienst voornamelijk
pieegt te vorderen, zich uitmuntend in hem vereenigden. Ook bezat hij, bij uitftekendheld , de gaaf, om
de onderwerpen , welken hij zich ter behandeling gekozen had, geheel te doorgronden , van alle zijden te bezien , te ontleden en uit elkanderen te zetten, zoodat
er , na geeindigd onderzoek , zelden iets overbleef ,
waaromtrent men, met grond, nadere ontwikkeling of
toelichting verwacht kon hebben : en een even gadeloos
meester was hij, in het ziften, waarderen en wederleggen der zoogenoemde bedenkingen en vitterijen van het
Ongeloof , en het handhaven van de eere en de belangen
der Goddelijke Openbaringe. Ingevolge van dit alles
droeg hij dan, als Kanfel-redenaar, Reeds de hoogffe
goedkeuring en !of weg van de kundigften, niet alleen
onder de leden zijner gemeente, maar ook onder zijne
'tad- genooten ; terwill zijn hooge ernst en de kracht
zijner redenen in het gemeen, nevens de algemeene ach.
ling , welke hij zich , door de gemoedelijke vervulling
der andere deelen van zijnen dienst, en door zijnen geleerden arbeid verwierf , hem doorgaans eene aanzieniijke fchaar van toehoorderen verfchaften , waarvan velen
titans nog levende, zoo als wij bij ondervinding weten,
zijnen nog dikwijls met geene mindere aandoening en
=fitting gedenken , dan waarmede wij bier zijnen lof,,
waarin zij gewis met ijver ffemmen zullen , ophalen.
In zijne onderfcheidene gemeenten geroepen, om deel
te hebben aan derzelver beltuur,, hield hij het altijd voor
een zijner wezenlijkfte pligten , derzelver belangen wdl te
leeren kennen , en dit ffelde hem in ftaat, om, in de gewigtigffe gevallen , door wijzen raad, alles tot derzelver
ineeste welziju te helpen beramen; terwiil hij, in de uit.
voeG4
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voering van al , wat aan hem werd opgedragcn , met
voorbeeldigen ijver en onkreukbare getrouwheid werkzaam
was, zorgende, dat hem nooit verzuim kon ten taste
komen. Daardoor verkreeg hij ook been geriag deel en
invioed in bet beleid en beilter der algemeene zaken van
Stet Re;nonfirantsch Genootiehap hetwelk hem altijd, als
een zijner waardigite leden , vereerde , en hem, vele jaTen Lang, de behartiging zijner gewigtigIle aangelegenbeden , hetzij nevens anderen, hetzij alleen, opdroeg.
Zoo hielp hij toezigt houden op de belangen van deszells
A-yea:reboot; zoo *as hem , in zijne laatlte levensjaren ,
de dienstverzorging in alle gemeenten, welke, door het
izcrlies of de ongelegenheid barer Leeraren , huip be,
boefden, aanbevolen, fliardoor gelegenheid hebbende,
om met de omflandiglieden van wile de laden des gemeenen ligchaams wel bekend te worden, en zich, boven de
ineesten zijner Medebroederen , eene grondige kennis
verkregen hebbende van alles,wae dat ligchaam aanging,
was hij daardoor wederont in that, om boven anderen
(zoo- als hij in vele gelegenheden gedaan heeft) aan de
geheele Godsdienflige uiaatfchappij uititekencle dienf1en
le bewijzen.
Eenen onvergetelijken dienst deed hij ook aan bet gerneene ligchaam der Leeraren, zijne Aledebroederen, door
zijne werkzaamheid tot het in fland brengen van die welgetroffene en loffelijke inrigting, waardoor voor het verbeteren van de inkomflen hunner nagelatene Weduwen
Weezen gezorgd wordt. Van het bedenken en beratnen
daarvan komt hem alleen de lof toe, gelijk hij ook tot
bewerken der vastfteiling daarvan het allermeest heeft
bijgedragen : en, vaar mate de onwaardeerbare vruchten dezer inrigting, welke, in den aanvang, diet antlers, dan Bering, zijn konden , zich van tijd tot tijd
?weer uitbreiclen , gelijk zij, in een klein verloop van jaran , reeds gewigtig geworden zijn , behoort aan den
naam van CORNELIUS NOZEMAN met te meerdere erken-tenis gedacht te worden ; terwijl alien , welken nu , of
in vervolg , in die vruchten de gedeeltelijke vervulling hunner behoeften vinden , dien naam behooren te
raegenen.
flat was er verre af, dat de vermeerdering van werk,
welke de verdienftelijke man, in de bediening der aanzienlijke gemeente van Rotterdam, vond , hem zijner
Artrcieten unanigeu of geleerdea arbeid zou hebbea doer
112e.
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flaken. Reeds in den jare 1761 zag men de dierlifke
vereld , door den Engelfeben wivrsoN voor zijne eilanders ontfloten , door nen, ter befchowring voor bet Nederlandsch oog, opengezet. Hij bragt in dit werk inerkelijke verbeteringen , voezde er aanteekeninzen bij , en
vertijkte bet met echte afbeeidfels tier bijzondere dieren.
Sedert bereidde bij zich tot de uitgaat van het werk,
hetwelk voorname1ijk zijnen roem vereeuwigd heeft. 1k
bedoel dat der NEDERLANDSCHE VOGELEN , volgens bun"le buisbouding, acrd en eigenfcbappen door hem befcbreven , en geheel nieuw en naauwkeurig geteekend, in het Roper gebragt, en natuurlijk gekleurd door en wader opzigt
van CHRISTIAAN SEPP EN ZOON te ifingerdam. Dit
werk, welks uitgaaf aanving in den jare 1770, en onafgebroken voortging tot aan zijnen dood , waarna het
voortgezet en vervolgd is door den beroemden en onvermoeiden Natuurbefchrijver,, den Heer m. HOUTTUYN,
lean in pracht , fchoonheid en juistheid met de voortreffelijkften , welke ooit , in het vak der Natuurlijke Historie , werden aan het licht gebragt , om den voorrang
twisters , en zal , zoo lang bet beftaat , de namen van
deszelfs Ungeveren met lof vermeiden.
Tuslchen beiden was de geprezen aanlegger van hetzelve ook , zoo in het zelfde , als in andere vakken, werkzaam , om der geleerde wereld verdere dieniten te doen.
1k zwijg van menige nitmuntende vertaling van nuttige
gefcbriften , door de eertle Geleerden in Engeiand en elders uitgegeven , zoo als van den beroemden Bisfchop
INAR TIURTON wiens Leer van Genade , of Dienst
74,erkingen van den Heiligen Ceest , hij, in den jare ±767,
wet bijvoegfelen en verbeteringen van den Bisfchop zelven,
in bet licht gaf, — van den vermaarden Wijsgeer en
Godgeleerden JOSEPH PRIESTLEY en anderen. Dewill
hij zelf voor deze vertalingen zijnen naam niet verkoos
se ftellen , en zij mij niet alien bekend zija , onderneem ik
Diet, om ze op te noemen; fchoon zij zouden mogen dims],
om tot getuigen te firekken zijner ook voor bet verlicht
Christendom nuttige en fteeds ijverige werkzaambeid.
Maar ik moet gewagen van die voortreffelijke \Tertiandelingen , welken hij, ter mededinging naar nitgeloofde
eereprijzen , fchreef , ter beantwoording van door de
Rollandfebe Maatfcbappij der Wetenrcbappen en de Illaatfchappj tot bevordering van den Landbouw te Angerdam
voorgeflelde vragen , en walkers hij het genoegen had,
G5
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in de jaren 1769 en 1779, bekroond te zien. De eerfie
was een antwoord op deze vraag: „ Wat is er tot nu
toe over de Natuurlijke Historic van ens Vaderland
37 gefchreven? Wat ontbreekt er nog aan ? En welke is
5/ de beste wijze, waarop de gemelde gefchiedenis ZOU.
91 de dienen gefchreven te worden?" de andere op die::
27 Welke zijn de eigenfehappen van de verfchillende
27 foorten van het Equifitum , bij ens bekend onder den
v, naam van Heermoes , Unjer,, of Eatteflaart ? Waarin
99 beilaat de aard en hoedanigheid van deszelfs vrucht57 deelen en voortplanting ? Welk nadeel wordt door
97 hetzelve aan het wei- en bouw -land toegebragt? En
wells is het door de ondervinding bcproefde beste
middel, om hetzelve op de minst kostbare wijze uit
,1 te roeijen? " Beide deze Verhandelingen zijn uitgegeyen in • de werken der gezegde Maatfchappijen, en, zoo
de Schriiver ,bij de eerstgenoemde derzelven , ook nude
eere niet genoot van onder hare Leden opgenomen te wor.
den, zoo als anders aan de meesten te beurt viel, wier
verhandelingen door haar met goud bekroond werden ,
was dit alsnog aan denzelfden invloed te wijten , welke
hem daarvan , bij de oprigting diet Maafchappij zelve ,
veriloken had.
Andere Vaderlandfche Maatfchappijen ondertusfchen
vereerden hem. Die der Nederlandfthe Letterkz:nde te
Leiden had hem reeds in den jare 1767 tot haat. Medelid verkozen , en in derzelver uitgegevene werken zoo
wel, als in hetgeen bij dezelve onuitgegeven is blijven
liggen , is blijk voorhanden, dat hij geen werkeloos lid
Ook het Provinciaal Utrechtsch Genootfchap van Konflen en Wetenfehappen droeg hem, in het jaar 1778, het
Iidmaatfehap op.
Doch van meer belang voor de uitbreiding der Wetenfchappen en de vermeerdering van zijnen eigenen roem,
zoo wel als tot verhooging van dien der clad zijncr toenmalige inwoning , was zijn werkzame iSver om ook
binnen deze ftad de oprigting eener nuttige Maatfchappij tot 'land te brengen , gelijk in den jare 1771 gcJukte. Ik bedoel het Bataafsch Genootfchap der Proefondervindeltjke Wijsbegeerre , hetwelk federt, met zijnen
imam , then der Bad. Rotterdam alomme met eere verbreid
heeft. Niet weinig had het in, dit Genootfchap te vesttgen , hetwelk men voorzag , dat, hoewei het zeif zijne
werkzaamheid binnen eenen engeren kring hepaalde, met
de
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de Hollandiche Maatfchappil der Wetenfcbappen fond te
wedijveren : en indercaad waren naijver en wangunst niet
dan te bezig in alles in den weg te leggen , wat de voorgenowene ftichting kon belemmeren. Doch zij kwam
gelukkiglijk tot stand, en de edelmoedige en altijd vereerenswaardige Stichter, STEVEN HOGENDIJK, uit wins
middelen alleen deze itichting verrees , werd, vooral
ook door de onvermoeide onderiteuning en den invloed
des Eerwaardigen NOZEINIANS behoed voor het verdriet
van zijne, voor de eer en de belangen van Nederland
gewigtige , en voor hemzelven belangelooze , pogingen
verijdeld te zien. Wat derhalve dit beroemd Genootfchap ooit goeds te weeg bragt, en verder te brengen
fleet , heeft men, voor geen gering deel , ook dezen
Eerwaardigen NOZEMAN te danken , vooral dear hij ,
met het Mede-befluur van hetzelve tot aan zijnen dood
vereerd , tot deszelfs wasdom en bloei zoo veel, als tot
deszelfs planting, heeft toegebragt, en in deszelfs Verhandelingen ook het zijne heeft bijgedragen , om het de
federt verkregene vermaardheid te doen verwerven. In
hooge achting fond hij daarom onafgebroken bij deszelfs Stichter en bij zijne Medebeftuurderen en leden ,
en het zal vermoedelijk fommigen derzelven nog geheugen , hoe zijn verlies trof, toen hij, kort v66r dat hij
wederom, als Voorzitter,, bet jaarlijksch verflag van
het bij 't Genootfchap voorgevallene aan deszelfs algeineene vergadering fond te doen, onverwacht door den
dood werd weggerukt , en zijn geeercie Vriend en Medebefluurder,, de uitmuntende Regtsgeleerde , PAULUS
HARTOG , hem moetende vervangen, het berigt van dien
dood met eene, hem hoogstvereerende, fchoon korte,
loffpraak over hem verzelde.
Ik heb nu nog eenen anderen geleerden arbeid te vermelden , waardoor hij, in den fare 1769 en vervolgens,
wel het algemeenst van zich fpreken deed, namelijk zijne handhaving van SOCRATES eere tegen den, door zijne
geleerdheid en welfprekendheid vermaarden , Hervormden , Rotterdamfchen Leeraar,, naderhand Hoogleeraar,
PETRUS HOFSTEDE, welke den gemelden Fader der Wijsbegeerte , door fommigen als Goddelijk geroemd, in zijne
Beoordeeling van des Heeren MARIIONTELS veel gerucht
gemaakt hebbenden BELISARIUS niet flechts aan eerzucht , maar vooral aan het fehanrklijkst misdrijf, fchuldig verklaard had. Dit verpligtte hem, uit hoofde van
des
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des Reeren HOFSTEDES tegenfchrijven, tot driethalen toe
de pen te voeren , en zijn eertte gefchrijf wijdluftig te
verdedigen. Het is bekend , tot welke verhitting van
gemoederen , en tot well; eene menigte van gerchriften
van wederzijden , welke zeer verfchillend beoordeeld
werden, dit gefchil aanleiding gegeven hebbe. Na oattrent veertig jaren tijfisverloop , en de federt meer en
meer toegenomene =Were en edelmoedigere wijze van
denken , zal men het, zoo als ik hoop, wel zonder aanfoot mogen zeggen, dat het ongetwijfeld veel loffelijiter
was, zich als voorfpraak te laten hooren van eenen Man,
die, federt twee-en-twintig eeuwen, genoegzaarn bij al,
wat verlicht en braaf was., als voorbeeld van de hoogae
ingetogenheid en wijsheid beroemd was , dan op te treden , om hem, op gronden , die voor het minst erkend
moesten worden zeer twijfelachtig en betwistbaar te
zijn, niet alleen alien lof van zedelijke reinheid te ontzeggen, maar hem ook, zoo het mogelijk ware, in het
diepfte der verachting, als fchuldig vooral aan de vuilfle ontucht , te doen verzinken. Trouwens het openbaar
gevoelen heeft dezen twist voorlang betlecht , en de
iltheenfehe Jfljze is, in weerwil van des Heeren HOFSTE ■
DES pogen, om hem zwart te maker, in het gerust genot der achtinge gebleven , welke de geleerde wereld
hem tot hiertoe had toegedragen.
Een zeer groot ongeluk , en hetwelk hem doodelijk
had kunnen zijn, bejegende den Eerwaardigen NUZEMAN
in den jare 1780, wen hij, onverlioecls , van een hoogen , tteilen trap ter nederaortte, en zich geweldig bezcerde. Dit krenkte ook zijnen ligchamelijken welltand.
genas wel van de daarbij ontvangene kneuzingen
voorfpoediger , dan men zich had durven beloven
ntaar klaagde federt over fteeds toentmende verzwakking. Deze verpligtte hem ook, om, toen hij, in den
jare Ws, op den 3den van Grasmaand, den gedenkdag zijner vijf-en-twintig jarige bedieninge der gemeente
van Rotterdam vierde, zijn verlangen te kennen te gegen naar aantnerkelijke dienstverligting. Hij verkreeg
die, op eene . eervolle wijze, door de gunaigfre beftellingen des Eerwaardigen Kerkeraads , welke voortaan
van hem niets meer verlangde, dan dat hij tie gemeente, in den loop van een geheel jaar, flcchts viiftien maJen met eene leerrede zou (tig hten. Dit aangenomen
hebbende bragt bij zijn huisgezin mar Noordrecht
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over, welks herderlijke bediening hij voorheen, eenige
jaren lang , voor de heeft te gelijk met den geheelea
Rotterdamfclien dienst, had waargenomen. Van bier
begaf hij zich dan naar de nabijgelegene ftad, wanneer zijne tegenwoordigheid daar vereischt werd. Doch
dit duurde ticehts tot in den Zomer des volgendea
jaars. Op den zestienden van Hooimaand diens jaars
hoorde hem de Rotterdamiehe Gemeente voor het
laatst , daar hij op den twee-en-twintigiten daaraanvolgenden , in den namiddag , zonder voorafgegane bijzondere ongefteldheid , van eene hevige benaauwdheid overvallen , op het onverwachtst werd weggerukt. Zijn gebeente rust , op: de plaats zijner laatfte
\voninge , ender een eenvoudigen graffteen waarop
zijn naam uitgehouwen.. Dierbaar zal .zijne gedachtenis mij fteeds zijn, die , vele jaren lang , door
de naauwite vriendfchap met hem ,verbonden was , die
jaarlijks , meer dan eens , in tnijne afgeiegene woonplaats, zijn leerzaam gezelfchap voor eenige dagen genieten mogt , en die deeldtt in de eere eener onafgebrokene briefwisfeling met hem , welke hij met zeer voorname zoo buiten- als binnen-laridfche Geleerden fteeds
onderhouden gehad heeft.
Nimmer werd, bij zijn leven , eenige af bedding van
hem gernaakt ; maar de uitmuntende Kunst-fchilder ,
NUS VAN NUMEGEN, ondernam , op bet dringend verzoek van jAcon NOZEMAN oudtten Zoon des Overledenen, om hem , na zijnen dood , louter door zijn
geheugen en zijne verbeelding geleid , in olijverw of
te rnalen , en ilangde daarin zoo gelukkig, dat het der
kunst maar zeer zelden gebeuren mag , zoo juist te
treffen. Mogt nog Ci:,S die afbeelding algemeener genmakt worden ! Intuslchen diene deze Levensfchets ,
om 's mans gedachtenis te vernieuwen , en eenige bij7onderheden ten zijnen aanzien meer bekend te maken !
December 18og .

APR. STOLKER.
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33ERIGT AANGAANDE EENE WELGE.SLAAGDE INSPUITING VAN GENEESMIDDELEN IN DE ADE•
REN BIJ EENE KRANKZINNIGE. DOOR.
DEN GEHEIMRAAD HUFELAND.

I

n dit jaar (1805) werden bij verfcheidene Krankzin.
nigen, bij welke men geene inwendige middelen kon
gebruiken, of wier toefland zoodanig was , dat er eene
fnelle en fterke inwendige omkeering gevorderd werd,
proeven met Infpuitingen van Geneesmiddelen in de
Ader e, n genomen ; waartoe Braalopijnfleen en Campher
werden gebrulkt.
Over het algemeen volgden , op zoodanige proeven,
Braken en Purgeren , henevens andere fterke ontlastingen , met groote misfelijkheid en benaanwdheid , onrustigheid , een ongeregelden polsflag , zweet enz.,
waarop , na verloop van eenige uren , een geruste
flaap volgde.
Zie bier het beloop der omftandigheden in een dier
voorwerpen :
Eene Jodin , oud 22 jaren , werd,, op den it Januarij, uit het Jodenlazareth , te Berlijn, als krankzinnig ,
in het groot Hospitaal overgebragt. 'Gedurende de zes
eerfte dagen na bare aankomst was zij zeer woedende;
kunnende alleen overftortingen met koud water , benevens
wijniteenzure Potasch en Braakwijafteen , onder den
drank gemengd , haar eenigzins tot rust brengen.
Nadat, door deze behandeling , de kracht der bewerktuiging merkelijk was gebroken , en daardoor de
aanvallen der ziekte werden verminderd en verzwakt ,
maakte men een' aanvang met prikkelende en veriterken.
de middelen, verbonden met voedende fpijzen.
Van den 18 Januarij rot den 13 Februarij be yond zij
zich, eenige, nu eens fterkere , dan weder zwakkere
aanvallen van Krankzinnigheid nitgezonderd, tamelijk
rustig. Zij fliep , at en drank met graagte ; ja zelfs
fcheen haar verfland zich dagelijks te verbeteren ;
waarom men met het gebruik van de voornoemde middelen, gepaard met warme Baden en krachtige
vingen, aanhield.
Op
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Op den 13 Febr. openbaarde zich , op nieuw , een
fierke aanval van Krankzinnigheid , die onafgebroken
aarthield tot den a5ften. De koude Baden waren thans
vruchteloos , zoo wel als het gebruik van de wijnfteenvire Potasch en van den Braakwijnfteen waarom befloten
werd , bij haar eene oplosfing te gebruiken van vier
greinen Braakwijniteen met vier greinen Campher, in
twee drachmen llijm van Arabifche Gam. Dan, daar
hierop, in 24 urea, hoegenaamd geene bererfchap volgde befloot men, dezelfde bereiding, op den morgen
vat den 24 Febr. , in eerie ader van den regter arm in
te fpuiten. Tegen den avond volgde hierop eene geweldige misfelijkheid ; terwijl zich, over haar geheel
ligchaam , eene brandende hitte verfpreidde, met eene
zeer *there vermindering van woede. Zij fliep gedurende dien nacht zeer gerust , was op den volgenden
morgen bij hare voile kennis, doch klaagde geweldig over
verzwakking, waarom zij ook, gedurende dien gehee.
len dag, te bed bleef. Thans riep men het gebruik van
een aftrekfel van Valerian met vitriolifchen Aether te
hulp.
In dezen guniligen toelland bleef zij tot den 12 Maart,
op welken eene bereiding van zes gr. Braakwijnfleen,
met even zoo veel Campher, werd ingefpoten. Vijftien
uren daarna werd zij gerust , zonder eenige merkelijke
ontlasting. Don op den a9ften verhefte zich het toeval
op nieuw; waarom nogmaals dezelfde Infpuiting werd
herhaald.
Ongeveer twee uren na dit tijdftip viel de Lijderes in
een gerusren flaap, met een Berk warm tweet, gedurende den tijd van ettelijke uren , waarna zij geheel
veranderd en volkomen bij haar verfland herald werd
bevonden. Thans gebruikte zij de haar aangebodene
fpijzen en dranken geregeld ; terwijl zij nergens over
klaagde, dan over zwakheid, tegen welke zij ook vol.
komen baat vond bij de haar voorgefchrevene middelen.
Van dat oogenblik of bleef zij volkomen rustig en
veritandig. Gedurende de vijf eerstvolgende weken
vertoefde zij nog in het Hospitaal onder de herflel.
leaden, en werd op den 0 , als volkomen genezeno
witgelaten.
&A /4-
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OVER DE VOORTPLANTING DES LEVENS

AANMERRINGEN OVER DE VOORTPLANTING DES
LEVENS IN HET DIEREN- EN PLANTEN-RTJK.

(Vervolg en flot van bl. 77.)

D usverre

aangewezen hehbende, dat eene zekereKlasfe van Groeijende Wezens een vermogen van Voortteling heeft, gelijk de ZeOphytifche Geflachten van Dieren , zonder Ei en onafhankelijk van den invloed der
Sekfe, en dat dit vermogen huisvest in het bolachtig
gedeelte des wortels, hetweik LINN/EUS enkel als Winterverblijven heeft aangernerkt, zal ik voorts het beltaan
van dit vermogen verder aanwijzen , en blijkbaarlieden
aanvoeren , dat dezelfde bewerking fraud grijpr in de
wortels van eene andere Kiasfe van voortdurende Planten, bij welke geene zigtbare Hibernacula beltaan.
Vele Planten met vezelachtige wortelen heeft men
waargenomen, dat niet alleen derzelver beltaan jaar op
jaar doen voortduren, maar derzelver foort verrnenigvuldigen , door eene dergelijke voortplanting hinnert
den wortel. Sir JOHN HILL (*) heeft eene naauwkeurige befchri3ving gegeven van deze wortelvoorthrenging in eene feort van zinemone. Niet alleen wordt een
plantbeginfel gevormd binnen in den wortel, terwijI de
plant bloeit , om het volgend jaar nit te fpruiten en te
bloeijen , maar verfcheidene uitfteekfels komen nit de
zijden voort , die, in drie jaren tijds, allengskens natigroeijende, bloemdragende planten worden , doch die,
zoo lang zij met den moederworrel vereenigd zijn, geene wortelvezelen nitfchieten , om voor zichzeive voedlel te zoeken; nogtans wortelen zij, onniiddellijk na de
affcheiding.
Dr. GREW ontdekte, dat, in de Ararum, die in Mei
bloeit , en in den Beerenklaauw, die in Januarij bloent
geeft, de bloembeginfels gevorrnd waren in de kroon
des wortels, in Augustus des verltrekeu jaars. Mom*
TINus nam , in eerie foort van Pedicularis, op de ilipen
groeijende ,een tick waar , in den grond verborgen liggende ) en de plant des toekomenden jaars in zich bevattende

(*) J. HELL, Syst. of Bor. Vol.!.
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tie; de fleel , de bladen , de bloom met de vnicliideelen , licten zich gemakkelijk onderfcheiden (*). Benige dergelijke waarnemingen worden in het aangehaalde
14Verk breeder ontvouwd, met betrekking tot de vruchtbeginfels in de wortels van andere niet bolachtige gewas.:
fen. — Ik kan derzelver beftaan gedurende den winter bevestigen in de Malva Sylvefiris en verfcheidene bij
ons gemeenzame planten.
In eenige gewasien is deze voortbrenging aan den
wortel, onafhankelijk van alien fekfen -invloed, zelfs
overvloedigcr dan die, welke plaats grijpt door middel
van Eijeren of Zaden. Het is naauwelijks noodig , de
veelvuldige verfcheidenheden op te tellen van de Fra.
aria, eenige foorten van Potentilla, Tormentilla en ver,.
fcheidene andere, die kruipende planten genaamd worden, bij welke deze toeneming, op de volmaakthe vvijZe overeenkomaig met de voortbrenging der Polypi,
zeer zigtbaar en algemeen bekend is. De Hoveider
weer maar al te wet de onoverwinnelijke vruchtbaarheid
en fchielijken aangroei van den Convolvulus Sepiurn en
verfcheidene Grasfoorten , welke hij met al zijn vlijtbetoon en arbeid niet in ant is uit te rooijen: zoo
talrijk en uitgebreid zijn derzelver levendbarende wortels.
Dus mogen wij door de geheele kruid-afdeeling des
Groeijenden Rijks het beftaan ontdekken van een voort=
brengend vermogen, onafhankelijk van bevruchting en
Fonder de voortbrenging van eijeren , gepaard met het
voortbrengend vermogen , verbonden aan fekfen organen , en het vruchtbeginfel in het ei daaraellende. In
het algemeen is de laatae wijze van voortteling veel
talrijker dan de eer1e; de zaden , met de vruchtbeginfelen daarin befloten , zijn veel menigvuldiger , dan de
voortbrenging bij wortelen ; doch nu en dan valt het
tegendeel voor, en de levendbarende gaan de eiierbarencle
in vruchtbaarheid teiboven. Wij vinden ons overzulks
gedrongen om re verfchillen van de onhcpaalde uitdrukking van LINNAUS, als hij beweert , „ dat rede en ondervinding de herkomst der Planten uit een Ei leeren."
Dan deze geliefde grondregel diens beroemden Plantkundigen worth teffens dwaling bevonden , wanneer men
den
MONTINO, Ammnitates
1ENG. 1809. NO. 3.

ilcad. Vol. if.
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denzelven toepast op eene andere afdeeling des Groel.
jenden Rijks , welke de Boomen en lage Houtgewasfeft
bevat. De Winterverblijfplaatfen , of Hibernacula,
van deze, namelijk de knoppen, warden op den lima
en de takken boven den grand bereid , en de vruchtbeginfels, welke zij huisvesten , warden tegen de koude,
alsmede tegen de roofzucht der Intlaen , op verfcheidenerlei wijze bewaard ; els door de vaste en keurige
fchikkirg des bekleedfets , nu eens door de dikke fehalen , dan eens door cen dik en lijmerig yacht. — De
bepaling nu van Hibetnaculum , welke zegt dat hetzelve
gerchikt is om het plantbeginfel tegen uitertijk leed te
dekken , fluit het betlaan van deze onafhankelijke voorttelende kracht, 'zonder ei, in. Immers de vrnehtbeginfels moeten voortgebragt zijn , eer zij kunnen befchermd warden. — Men mag eclrer zeggen , dat deze knoppen niet op zichielve beflaan , maar alleen gedeelten zijn van een' op zichzelven befiaanden Boom.
Dan een weinig nadenkens zal deze zwarigheid doen
Verdwijnen , gelijk wij terftond zullen zien. Er kan niet
Ilaande gehouden warden , dat, indien deze knoppen onaf.
bankelijk op zichzelve beftaande .wezens bevatten , dezel.
ye geene toenemende voortplanting behelzen , maar enkel
de plaats bekleeden van die, welke dezelve voorgingen
voor den groei des booms , of enkel eene jaarlifkfche
toevoeging zijn aan het getal der knoppen en tak ken ; hetwelk Been genoegzaam bewijs van het tegendeel Ran opleveren. Een boom is, in de daad , eene verzameting of
gezin van jaarlijkfche groeijingen , en het getal dezer
veemt toe ,jaar op jaar,, zonder eenig ei, dikwips Z011der het vertoon van fekfen aanduidende organen.
Het is naauwelijks noodig , eenig bewijs aan te voeren voor het beilaan van het plantbeginfel in den knop ,
in den Herfst , de ontwikkeling voorgaande. fit verge•
Hoeg mij met het bijbrengen eeniger weinige voorbeel.
den. De knoppen behelzen eenige de beginfels van
bloemen , andere die van bladen alleen, fommige beide
teffins. Om van LEEUWENHOEICS ontdekkingen desaangaande niet te fpreken , GREW fchrijft , dat , in de
Syringa en andere gewasfen en boomen , de theft. femeniformes, (waardoor hij de Stamina verthat) het zaadbuisje omringende , alle onderfcheiden zigtbaar zijn in
den Herfst door een gewoon vergrootglas.
Volgens
Dr. DARWIN, kan men met het ongewapend oog de nieuwe
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we bloem zien , bedekt met een zacht dons, in den uiterfteri
knop van de Wilde Kastanje ; oak in de knoppen van
de Daphne mezereum is de volmaakte jonge plant zeer dui.
delijk te onderfcheiden.
in dezer voege ligt de kinder-plant, gedurende den
winter bedekt in den knop. Wanneer de lente-wartnte het fap uit den wortel des booms doet opklimmen,
begint het plantbeginfel, het fap inzuigende , zich boven- en nederwaarts nit te zetten , gelijk de kern van
groeijend zaad. Want terwijl het uit den opgeiloten
ftaat uitbreekt, en zich uitwendig opent voor den invloed der zonne , fchiet het benedenwaatts wortelvezelen in den bast naar den wortel des booms, om fap voor
zichzelven op te trekken , en nu houdt het Tap , als niet
langer noodig, op met klimmen. Deze nieuwe plant,
indien dezelve van een vruchtknop is , bezit beide het
tweevoudig vermogen , om zaden voort te brengen en td
volmaken , tot Vermeerdering von de foort, en om verfcheidene plantbeginfels voort te brengen in de vleugels
van derzelver bladen , om in den volgenden zomer td
bloeijen. Deze twee vermogens oefent de plant gelijktijdig nit, en flechts eene 6enjarige plant zijnde, fterft
dezelve. Maar het meerendeel der knoppen op veld
boomers bladknoppen zijnde, zijn de vruchtbeginfelsi
welke zij op gelijke wijze voortbrengen , ftrikt gefpro.
ken, van een' levendbarenden oorfprong , en niet uit cot
ei af kom
De ondeelbaarheid der vruchtheginfelen in de knoppeti
wordt door onderfcheidene daadzaken, den Hovenieren
ten overvloede bekend , bewezen. De Octilatie , op
vruchtboomen te werk getteld , tteir zulks buiten tegenfpraak. De knoppen van de eene foort van vruchtbooni
worden voorzigtig in den bast van eenen anderen vruclm:
boom ingeplant; binnen kort groeijen zij daar in vast,
brengen bladeren en vruchten van derzelver eigene foort
voort, en de fappen der vruchten hebben den eigen eri
bijzonderen fmaak. De inenting , waardoor een takje ,
kin of meer knoppen hebbende , op gelijke wijze met
ten anderen boom vereenigd wordt , met dezelfde gevolgen , dient ten bewijze van dezelfde zaak. De Heer
BARNES vond eene wijze uit , om alle foorten van
vruchtboomen te kweeken , door de takken in zoo vele
deeltjes te fnijden als de knoppen in getal waren , en
deze ftekjes in den grond te planten na de einden ,
H 2

ter
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ter voorkoming van eene al te groote uitdrooging , digs
gemaakt te hebben (*). Zulks is volkomen overeenkomftig met de handelwijze , om de Aardappelen, v66r
het planten , in ftukken te fnijden; beide de gevallen
bewijzen even zeer de onverdeelbaarheid , of de onafhankelijke vermogens, der vruchtbeginfelen in de knop.
pen huisvestende.
Zoodanig is die zamenvoeging van groeijende zelfflan.
digheden , welke wij een boom noemen. Elke knop
brengt een op zichzelven •ftaand wezen voort , 't welk
zijn eigen voedfel uit den algemeenen wortel haalt , door
middel van zijne eigene vezels of buizen, nederwaarts
binnen den bast gefchoten. Deze buizen verharden
jaarlijks, en voegen ook jaarlijks een' kring toe aan den
houtigen Elam des booms, gelijk zulks zeer zigtbaar
is in den Denneboom en verfcheidene andere ; en dit
middelpunt wordt, als 't ware, enkel een iteunfel van
de menigte , die rondsom groeijen. Zoo zien wij me.
nigwerf een' boom vol bladeren, van welken het bout
zoo verre is verrot, dat het flechts een' geringen kring
behalve den bast overlaat ; maar , wanneer de bast, finder
welken de wortelbuizen nederwaarts gaan,weggenomen
wordt, gaat alles fpoedig verloren.
Indien de groeijende ligchamen geen ander vermogen
van voortplanting bezaten , dan die door eijeren ge.
fchiedt , is het blijkbaar,, dat er geen zulke zamenvoeging als een boom zou kunnen bettaan. Want hoe veelvuldig voortbrengend in eijeren eene plant moge wezen , zou dezelve alleen op ziehzelve ftaande en afgezonderde kunnen voorthrengen : terwijl door de levendbarende voortplanting het petal der knoppen jaarlijks
vermeerdert , en dus een groot gezin voortgebragt wordt.
Opeenvolgende zwermen. mag ik dus fpreken , worded
dus geboren , zonder de ontwikkeling van eenige Wein.
DeZe laatstgemelde omitandigheid weert ailed vermooden , welk zou kunnen ontflaan, dat op deze wording
eenige fekfevermengin g !land grijpt binnen de bloem,
ilechts korten did veldr dat de vruchtbeginfels in de
knoppen voortgebragt worden.
Over het geheel, derhalve, blijkt nit de boven bij.
gebragte daadzaken, dat de grondregel van den grooten
( P)

DARWIN, Bolan.

Gard.
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ten Grondvester der hedendaagfche Plantkunde, Omne
Vivutn ex Ovo , door hem aangenomen werd op eene te
beperkte befchouwing der groeijende huishouding; —
eene befchouwing, tot welke hij zich liet vervoeren ingevolge van de overeenkomst , welke de kennis van het
Dierenrijk toen opleverde.
Dan, in een volgend tijdperk , hebben de Natuur-on.
derzoekers en kenners , inzonderheid een TREMBLEY en
een BONNET onze kundigheden uitgebreid , en getoond , „ dat," om de woorden van BOMARE in zijn
Dia. Hist. Nat. te bezigen , „ die voorgewende fret" regel, dat er zonder paren geene vermenigvuldiging
„ plaats heeft , gelogenttraft wordt door de ontdekkin,, gen, gedaan op de Polypen en de Boomluizen." Zij
hebben ons wijders aangewezen de verfpreiding des !evens onder de laagfte ran gen in de dierlijke wereld ,
door de eenvoudige en ongeholpene uitbreiding en verdeeling van wezens, reeds begaafd met het levensvermogen.
Deze uitgebreider befchouwing van de vermngens in het
Dierenrijk leidt ons op tot eerie herziening van de huishouding der Planten , en om weder te keeren tot het vroeger
denkbeeld , in zeker voege , van de vermenigvuldiging der
Gewasfen. Wij vinden ons nogtans niet op nieuw gedompeld in de oude duisternis ten aanziene van dit onderwerp ; maar wij hebben bijkomende overeenkomften
verkregen , nieuwe punten van gelijkvormigheid ontdekt , in de werkzaamheclen en eigenfchappen van het
geheele geflacht der levende wezens, hoe zeer onderfcheiden en verdeeld door kunftige menfchelijke rangfchikkingen. Langs dezen weg kornen wij nader tot
het verkrijgen van algemeene beginfelen, en onze !tun,
digheden krijgen eene wetenfchappelijke naauwkeurigheid ; wij leeren het eigendommelijke van de werkingen
des organifchen !evens , ten aanziene van de voortbrenging en vermenigvuldiging, in alle de verfcheidenheden van geOrganifeerde wezens, kentien.
Er is nogtans een zeer opmerkenswaardig onderfcheid
in het bezit dezer levensvermogens bij de twee Rijken der Nature, zoo als wij dezelve noemen; de eindoorzaak van 't welk is, ongetwijfeld, gelijk wij reeds
2anmerkten , de zorgvuldige bewaring en inftandhouding
der foorten in het Plantenrijk , die, het vermogen , om
Zelve van plaats te veranderen , misfende zich Reeds
H3
bloot-
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blootgefteld vinden aan veelvuldige oorzaken van vet*
delging , en daarenboven flechts jaarlijks zijnde, alle ja,
ren gevaar loopen van verloren te gaan : terwijl dt
hoogere en meet zamengeftelde Dieren, met een Zenuw,
geftel en algemeen Senforium befchonken , toenemen en
vermenigvuldigen door de zamenwerking der beide Sekfen , 't welk de noodzakelijkheid van Eijeren influit; en
terwijl de eenvoudiger zamengeftelde en min gevoelige
Dieren hunne foort voortplanten , door een eenvoudig
onaf hankelijk vermogen , zonder Sekfe , en zonder
eenige daartoe gefchikte Organen. Groeijende wezens
zijn begiftigd met:beide deze vermogens, en bezitten, in
din ligchaam, alle de dier -voortbrengende vermogens.
Elke Plant is dus, voor het meerendeel , begaafd met drie
krachten , is teffens man , vrouw,, en onafhankelijk in
de voortteling teffens een eijerleggend en levendbarend wezen. En het beflaan van de foort is overvloedig verzekerd.
Men moet echter erkennen, dat , terwijl wij ons ver,.
lustigen in het algemeenmaken der daadzaken, waarvan
wij kennis hebben , wij van de huishouding van vele uitgearekte klasfen , zoo van dierlijke als van groeijenwezens , eene zeer onvolkomene en gebrekkige kennis bezitten. De meeste der groeijende geflachten onder de algemeene benaming van Cryptogamia
ke echt -planten) verdienen nog onder die benaming gevangfchikt te worden. En ten opzigte van de Wormen
(inzonderheid die in de ligchamen van andere Dieren
huisvesten), vele van de Lithophyten-geflachten, en de
diertjes , die zich in vochren onthouden , hebben wij
weinig voldoende befeheiden in de werken der Natuuronderzoekeren ontvangen. Volgende nafpeuringen en
ontdekkingen kunnen , derhalve , onze gevolgtrekkingen
afkeuren, en beginfels, door ons gewraakt, weder in
twang brengen : want ten aanziene der Wetenfchappen
geldt ook het zeggen van HORATIUS, ten opzigte van
een ander onderwerp gebruikt :
Malta renafcentur qua jam cecidere, cadenque
aux nuns funt in honore.
Met harten , nogtans , voor verbetering en overtuiv
ging openitaande , en eerder zoekende dan vermijdende
de verkrijging van die uieuwe daadzaken, welke tegeu
OR,
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Cmze befpiegeling mogen aanloopen , mogen wij vol
vertrouwen voortvaren , en in den wijsgeerigen geest
van cicnao herzeggen, 't geen wij ten Motto van onze
thans medegedeelde Aanmerkingen bezigden:
ace, ut potero explicabo ; nec tamers quaff Pithius Apolk, Berta ut lint et fixa, qua dixero ; fed ut Homunculus
anus e muftis probabiliore conjeEtura fequens.

RRIEF OVER SCHOTLAND, DOOR. EEN UFLANDSCle
REIZIGER, OESCHREVEN AAN EEN ' VRIEND.

(Vervolg en Plot van bl. 87.)
Ik keer terug tot mijne geliefde Schotfche bergen. Kent
gij eene plant , bij de Geleerden under den naam van
Orobus tuberofus bekend? en zoudt gij mij kunnen zeggen , of zij ook bij ons te lande groeije? Ik heb mijne
reden voor deze vraag : want deze plant, welke de
Schotfche bergbewoners laten droogen , dient hun tot
fpijze op hunne verre togten over dorre bergen. Door
de bijvoeging van water en een weinig zuurdeeg , begint deze plant te gesten, en geeft hun een aangenamen , verfrisfchenden en zeer gezonden drank. Waarfchijnlijk is het 't zelfde voedfet , waarvan D10 gewaagt
in het Leven van SEVERUS, daar hij van de Caledoniers
fpreekt , en waarvan een brok , zoo groot als een boon,
volgens hem, genoeg was om honger en dorst te ftillen.
Menigvuldig groeit die plant op deze bergen. Zoude
het niet wel der moeite waardig zijn, dezelve bij ons
aan te kweeken? Welk een heilzaam gefchenk ware dit
voor de bewoners van het platte land!
Ndbij Perth ligt eene vlakte , alwaar twee vermogende aanhangen , nu vier eeuwen verleden, gefchillen op dezelfde wijze , als weleer deomeinen en
illbanen de hunne , door het gevecht der Horatiers
en Curiaciers, bijleiden. Uit de beide aanhangen,
die den naam van CHATAM en van CAY voerden, werden dertig Kampvechters gekozen, om de regtvaardigheid hunner zake te beflechten, in tegenwoordigheid
des Konings en des Adels. Een onvoorzien toeval deed
bijkans de geheele zaak mislukken. Een van den aan.
hang
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hang van CHATAM weigerde te vechten: om de gelijiek
heid van bet getal te behouden, zoude men aan andere zijde eenen Kampvechter nit bet gelid hebben kunnen doen treden doch niemand van de dertig Wilde
daarin bewilligen ; en dit is het meest opmerkelijke,
hetwelk mij in dit geval is voorgekomen. Eindelijk
treedt een zekere HENDRIK WIEDS , van handwerk een
Zadelmaker, voor, met aanbieding om voor eene kroon
den ontbrekenden te vervangen; zijne aanbieding wordt
2angenomen, en aan diens mans dapperheid was de aanhang van CHATAAI de overwinning verfchuldigd. De
vijanden werden alien afgemaakt , op al na , die in de
rivier fprong en zwemmende ontkwam. Van de over,
winnaars bleven er elf in het !even
en onder dezen
IIENDRIK W1EDS, alien zwaar gewond.
lle never van de golf van Lunan is hoog fteil en
van grotten doorboord , de meeste van welke een zeer
naauwen ingang hebben, en zoo diep binnenwaarts
nog niemand tot aan het chide heeft durven
pen,
doordringen; fommige hebben ruime en ontzettende ingangen , met eene foort van portaal , van kolommen
onderfleund. De merkwaardigfle grot voert den Dam
van Gegit- .eort; met eene fchuit kan men daarin een
verren togt doen ; het fpreekt van zelf , dat daartoe
fakkels vereischt worden. Van eenige vreeze , ik moet
het bekennen , werd ik bevangen , Coen ik de onderaardfche wateren dezer fombere en woeste plaatfen bevoer
eu bij het opmerken van de vreemdfte geftalten, ontflaande door de terugkaatling van het licht onzer fakkelen , te midden der wateren en rotfen. Onbelemmerd
haalde ik adem op het eensklaps invallen van het dap
Licht door eene wijde fpleet in het gevvelf der grot ; dan
mijne verbaasdheid tees ten top, toen ik, kort daarna,
mij in een beltoorlijken oord .be y ond, verre van de zee,
in het midden van velden en landhuizen. Welk een
kontrast vaii dit gezigt met hetgene men aan den rand,
van bet Nil heeft, alwaar, van eene hoogte van acht9
honderd voeteit , bet oog nederziet in eene getergtle
Zee , die , misnoegd over de . grenzen, die haar influiten , fchnimende zich verheft en hare witte wateren
wild en zijd verfpreidt. Nooit mist het, of dit fehouw•
fpel jaagt den reizigers eenen fchrik :tan , hoewel zij
zich in volkomene veiligheid bevinden.
Te Meigle , in het Giap,acliap Perth, ziet tno eene
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begraafplaats , met aloude graffteenen , met hieroglifen bedekt. Eene , onder andere , vertoont een rivierpaard en een ander dier,, naar eenen olifant gelijkende.
lk kan niet begrijpen , hoe kunfienaars , in de tijden
der barbaarschheid , kennis kunnen gedragen hebben
van het aanwezen dezer dieren , inboorlingen der warms
landen. Ik weet niet, of men over deze hieroglifen gefchreven hebbe ; doch , mijns bedunkens , ware dit
een belangrijk onderwerp. In dit land heb ik insgelijks den beruchten berg Dunfinen gezien , op wiens top
voormaals het Kasteel van den overweldiger MACBETH
lag ; de plaats fcheen voor het verhlijf eenes dwinge.
lands bellemd te zijn, zijnde de berg voor menfchen zoo
goed als ongenaakbaar,, en hoog genoeg om te dienen tot
eene plaats der befpiedinge voor het oog des wantrouwens , hetwelk van daar eene groote uitgearektheid lands
kan overzien. Er zijn geene fporen meer van overig.
Het bosch van Birnam , hetwelk gij u uit de Toonee/ilukken van SHAKESPEARE herinnert, vertoont zich in
de verte. Daarenboven vertoont men er een grooten
fteen, van welks hoogte MACBETH de Onregtvaardige
voorgaf,, regt te doen aan het yolk.
De had St. Andrews deed op mij eene niet zeer aangename uitwerking: vooreerst omdat deze , ten tijde
van CROMWELL, zoo bloeijende en volkrijke , ftad flechts
tweeduizend inwoners bevat , en flechts een enkel fchip
bezit, terwijl zij te dien tijde zestig of zeventig had ;
en verder , omdat de bezigheid der meeste inwoners,
moeijelijk tevens en gevaarlijk voor de gezondheid , het
medelijden des reizigers wekt; zij maken zakken, welke zij met vederen vullen , door middel van eene ijzeren itaaf, welke zij met de horst drukken, hetgeen hua
to eenemaal bederft.
In eene der Itraten van Linlithgow worth nog de galerij
uangewezen , van welke zekere HAMILTON in 1570,
den Regent MURRAY met een piftool doorfchoot. Nooit
was een moord Zoo verfchoonlijk als deze. Hamm'TON, omdat hij zich voor Koningin mArtta, had verklaard , was van alle zijne goederen ontzet, welke de
Regent aan een' zijner gunftelingen fchonk ; daze, nog
wreeder dan zijn weldoener , verdreef HAMILTON'S
echtgenoote uit haar huis , naakt en van alle hulp ontbloot , midden in den nacht , en in een harden winter.
Qenoeg was dit, om het hart eenes teederen echtgenooti
in
HS
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In wciede teontfteken. Overal vervolgde HAMILTON dets
onregtvaardigen Regent, tot dat hij eindelijk te Linlithgow gelegenheid vond, om zijne welberaamde wraak te
volvoeren. Dit verrigt zijnde , nam hij de vlugt naa.
Frankrijk, alwaar men hem zocht over te halen, om den
Admiraal COLIGNY te dooden; doch op dien onwaardigea
voorflag gaf hij het edelmoedig antwoord dat, hoewel de liefde hem tot eenen moordenaar had gemaakt,
hij tot het plegen van laagheden onbekwaam was.
Te Edimburg heb ik eene fraaijefchilderij gezien , vertoonende KAREL DEN I met zijne gemalin , gereed om te paard
te ftijgen. Naast hun Nat de vermaarde dwerg JEFFEo
Ity HUDSON, zoon van een' handwerksman , en in wiens
klein ligchaam eene heldenziel befloten was; op den ouderdom van zeven jaren was hij flechts achttien duitn
hoog. Hij trad in dienst des Hertogs VAN BUCKING.
itAm, en genoot eens de eer van midden in , eene koude
pastei op de tafel gezet te worden, tot groat vermaak
van het hof. Bij het huwelijk van KAREL DEN I trad
HUDSON in dienst der Koningin , die zoo veel vertroue
wen in hem ftelde , dat zij hem naar Frankrijk zond ,
om hear eene Vroedvrouw te bezorgen. Op de rein
werd onze dwerg door een Kaper genomen en naar
Duinkerken gevoerd. Men verhaalt, dat hij in die ftad
in een. tweegeveeht met een Kalkoen de overwinning beWide , hetwelk aan zekeren Schrijver , DAMIEN ge‘
naamd , het onderwerp heeft geleverd tot een komisch
Heldendicht. Doch men moet niet gelooven dat HUD.
SON ,alreen dapper handelde omtrent deze foort van
pluimgediette ; gedurende de burgerfijke onlusten diende
hij zelfs als Kapitein onder de Ruiterij. Hij volgde de
Konirrgin naar Frankrijk , alwaar hij in gel-chit kwani
met zekeren CROSSETS, dien hij voor het piftool daag.
de. Deze liet ,zich ter beftemde plaatfe vinden; doch
in plaats van een piftool, had hij zich met een klifteere
fpuit gewapend. Zeer kwalijk nam de dwerg dit gele.
fcheren , en maakte geene zwarigheid om CaOSSETS
met een piftool te. doorfchieten. Hij was genoodzaakt
het hof te ontvlugten en zich ter zee te begeven , ale
waar hij door een roover genomen en voor fiaaf ver4
kocht werd. Hij werd gelost , en voorts tot Kapitein
op de Koninklijke Viciot benoemd; hij bleef bij de
Koningin in Frankrijk tot aan het begin der regering
Van um. IMN II. In den jare 1682 werd hij ver.i
dacha
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dacht gehouden van deel te hebben gehad aan de zamen•
gwering der Roomschgezinden ; hij werd in de gevangenis gezet , en flied aldaar in den ouderdont van vijfen-tachtig jaren. Nooit, misfchien , had een dwerg
gelke zonderlinge ontmoetingen. Hij began en eindig.
de zijnen loop in eene gevangenis; men herinnere zich
de pastei
Nabij Edimburg ligt een heuvel, bevattende het graf
van den vermaarden DAVID HUME, die, in zijnen niteriten wit, tot dit gedenkteeken honderd ponden fterlings
beflemde , met uitdrukkelijk verbod , eenig ander opfchrift daarop te &lien , dan de woorden: Hic facet DAVID HUME;
hier ligt DAVID HUME."
In het Graaffchap Northumberland ligt eene zeer klei.
tie en zeer oude [lad, Hexham genaamd , alwaar in eene
kerk een foel wordt bewaard , de jioel des vredes gehee.
ten , die voormaals tot eene vrijplaats diende voor elken
boosdoener,, die er zich op nederzette. Die hem van
daar weg haalde, werd in den kerkelijken ban gedaan.
De oorfprong dier zonderlinge gewoonte is mij onbe•
trend.
Laten wij nu nog een klein togtje near het Eiland
St. Kilda doen , en ons niet laten affchrikken door de
algemeene verkoudheid , welke onder diens bewoners
beerscht. Gij lagcht ; gij twijfelt aan deze vreemdig.
heid ; doch niets is meer wear ; het geldt hier, met
HAMLET te zeggen : „ er zijn dingen , aan welke de
Wijsbegeerte niet twijfelt."
Wet nu, weet dan,
dat, zoo dikmaals een vreemdeling op dit Eiland voet
aan land zet , elle de bewoners verkouden worden,
tnaals met, bloedfpuwing verzeld ; zelfs de zuigende
kinderen blijven er niet van bevrijd. Dit ongemak
duurt tien of veertien dagen, en het wordt erger,, wanpeer er buitenlandfche goederen ontfcheept worden.
Vogelvet is het geneesmiddel daartegen. Alle faren komt
cr een afgevaardigde van de regering op het Eiland, en
zijne komst gaat altijd met de beruchte verkoudheid
verzeld. Men zou kunnen denken, dat het eene regelmatige landziekte is ; doch geenszins; want indien de
afgevaardigde , door een of ander toeval , in zijne
komst verhinderd worde , blijven de bewoners van
St. Kilda gezond. Ik heb er vijf dagen vertoefd, en
naardien ik op de twee eerfte dagen hoorde hoesten noch
niezen, aehtte ik die oude vertelling te kunnen wederleg-
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leggen ; maar op den derden dag begon de verkoudheid,
en bij mijn vertrek was er niemand vrij van. —De Kilda?ten hebben een walgelijken reek, door hunne morfig.
heid veroorzaakt. Zij, daarentegen , verzekeren , dat
bet de vreemdelingen zijn, die [tinken. Inderdaad mag
men even min over den reuk als over den fmaak
twisten.
Ik heb mijn verhaal begonnen met de ganzen; met
de ganzen zal ik het oak eindigen. Zoodanig zijn de
rotfen en klippen met deze vogelen bedekt , dat zij
van verre voor een btineeuwd vloerkleed zouden warden aangezien. Zoo digt liggen de nesten bij elkander,
dat men geen flap kan doen, zonder daar op te treden.
Nogtans blijven er de wijfjes gerust op zitten, terwiji
de mannetjes wild en zijd vliegen om voedfel te zoeken.
Hunne prooi op een zeer grooten afftand ontdekkende ,
'torten zij met zoo veel krachts naar beneden , dat, wan.
veer een haring aan eene plank wordt vastgehecht ,zij
dezelve met den bek doorboren en er aan blijven hangen. Om hunne nesten te 'maken , gaan de Schotfche
ganzen allerlei bouwftoften zeer verre zoeken, die voor
bun van groote waarde zijn, en welke zij daarom elkander dikmaals ontltelen ; doch de wijze , op welke zij
dien diefflal begaan , fchijnt te bewijzen , dat zij van
bet regt van eigendom eenig denkbeeld hebben. Een
Bans befteelt zijns buurmans nest niet, dan wanneer deze
zich niet daarin bevindt , en in plaats yea zijnen buit
regelregt naar zijn eigen nest te brengen , maakt hij een
kleinen omweg over zee , en keert ftraks terug met het
eerlijkfle voorkomen van de wereld , als 't ware om
te doen gelooven , dat hij elders eenen prijs heefc beMaid. Verzuimt hij deze voorzorg, zoo wordt hem
zijn buit weder ontnomen. — Het jagtmaken op deze
ganzen is een moeijelijk en zeer gevaarlijk werk; maar
bet eten van dezelve , zoo als de Kildanen doen , zon•
de ons nog meer tegenftaan; bij groote hoopen leggen
zij dezelve op den grand, nevens de eijeren , om ze
aldaar te laten rotten; na deze zonderlinge toebereiding
zijn ze voor hun een lekker beetje. Tot het vangen van.
deze ganzen bedient men zich , op het Eiland St. Kit•
da, van een touw, dertig ellen lang , van koeijevellen
gemaakt , en in fchapenvellen omwanden, opdat het
touw door het fchuren tegen de rotfen nier breke.
Zulk een touw is het voornaamae gedeelte van den
bruid.
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bruidfchat van een meisje, en is zoo veel waardig als
een paar van de beste koeijen van het Eiland.
Jaarlijks worden hier twintigduizend Schot fche ganzen gevangen, en meer dan tachtigduizend vliegen naar
andere landen. Bijkans niets anders eten deze vogels
dan haringen , het gebruik van welke derzelver getal
evenaart.

DE TOOVERBRIL.

Eene Oosteriche Vertelling.
regeerde zints tien jaren' over het uitgebreid
S ultan
Turksch gebied. Hij bezat deugden ; hij was vol moech,
ACHMET

getrouwheid en goedwilligheid: men noemde hem den goeden
ACHMET. Doch tevens bezat iaij groote gebreken; hij was on-.
derhevig aan vooringenomenheid; op al wat hij beminde, was
hij verzot; hetgene hij nit beminde, verfoeide hij; en zija
haac, zoo wel als zijne vriendfchap , rustte veelal op bloote
luimen. Vurig beminde hij de vleijerij: want in goeden ernst
floeg hij geioof aan de waarheid der loffpraken, welke zijne
vleijers en hovelingen met eene kwistende hand hem toezwaai.
den, even gelijk hij geloof floeg aan de opregtheid der liefkozingen van alle de fchoone vrouwen, met welke zijn Serail
was opgevuld. De Eigenliefde is ligtgeloovig; zij wantrouwt
meer zichzelve dan anderen; gereedelijk flaat zij geloof aaa
de opregtheid van bun, die hoar vleijen; en in dat opzigt gelijkt zij eenigzins naar de Liefde.
Schlep ACHMET groot vermaak in den wierook des lofs, hem
toegezwaaid , tegenfpraak daarentegen was hem onverdragelijk ; de waarheid , die aline driften en begeerten wederflyeefde, hefchouwde hij als hard en beleedigende; hij verwierp dezelve als leugentaal ; onhandelbaar was hij dan, gelijk
bijkans elle Koningen , gelijk bijkans alle menfchen. riii hield
van geene andere raadgevingen, dan die met zijne grillighedea
en neigingen overeenttemden. Van hier dat hij ligt werd bedrogen door alien , die de moe'te daarvan zich getroostten;
en aan de Hoven vindt men altijd dezen of genen, die de mod..
to daarvan wel op zich wil nemen.
Nogtans had de goede ACHMET een Groot - Vizier, RusTArt
genaamd , die hem zints zijne komst tot den troon gediend
had. RHSTAN bezat een eerwaardig voorkomen; een Lange
baard , door de jaren grits geworden , zette aan zijn gelaat let

taws ea firengs bij, Naardien hij eene diepe kennis van taken
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ken , veel ondervinding had , en zeventig jaren telde, oardeelde hij zich geregtigd , a p es te tnogen zeggen. Wilde dd
Sultan de eene of andere dwaze onderneming doen, zonder
omwegen bragt hem de Vizier de buitenfporigheid zijner ontwerpen onder het oog; un glue ACHMET buitenfthlige kosten
XUSTAN bleef niet in gebreke , hem te doen opmerken , slat
hij 's Lands kas zoude uitputten. Om kort te gam, de Vizier
zette den Sultan dikmaals den voet dwars: want de Sultan wag
zeer gezind om dwaasheden te begaan ; eene gezindheid ,
welke, geloof ik, die van zeer vele menfchen zijn zoude, indien zij zich aan het hoofd van het uitgebreid Turksch gebied
bevonden.
ACHMET had een jongen Gunfteling en eene begunlligde
tane , welke hij afgodisch heminde, en die op het Rijksbcfluur veel meer invloeds dan de Vizier hadden. In de gewigtigile zaken ging AcumET alleen met zijnen geliefden 1q1SSOUR
en met de fchoone FATDA te rade ; hij kwam tot geen befluir,
voordac hij hunne antwoorden had gehoord. De gunfteling,
met weldaden van zijne Hoogheid overladen troggelde hem
dag aan dag een nieuw gefchenk af, en berchilite
' over alle de
rosten van het Rijk , over alle de bedieningen van bet Serail, en
over alle de waardigheden in het Leger. ACHMET kW] geenen
weerfland bieden; hij zeide tot zichzelven: „ Nitssoux heeft
„ mij zoo hartelric lief: zoude ik hem iets kunnen weigeren?
Daarenboven verlangt hij niets anders dan mijnen voorfpoed
5, en mijne glorie."... Het vertrouwen gaat altijd met de vriend4
*hap hand eau hand gepaard.
Desgelijks /keg hij geloofaanalwat FATIVIJi zeide; hij fnelde
elk hare begeerten te gemoet, die onuitputtelijk waren ; en hij
zoude, om zoo te fpreken, tot zelfs den laatflen zijner onderdanen
tebben opgeofferd aan de telkens wederkeerende grilligheden
der &time. Hij zeide tot zichzelven: „ FATAIR bezit zoo
,, veel liefde voor mij : hoe zoude ik hoar iets weigeren ? Daar„ enboven bedoelt zij niets anders dan mijnen voorfpoed en
„ miine glorie.” Even als bet gros der menfchen, gevoelen de Sultans de behoefte van te gelooven dat zij bemind
worden.
Het is blijkbaar, dat , met dusdanig een karakter,
MET het met den Groot-Vizier niet altijd eens konde zijn.
gij hadden gefchillen met elkander , die aan de zijde des
Sultans zeer hoog liepen : want wat den Vizier aangaat,
nooit overfchreedde deze het ontzag, wells hij zijnen Mees•
ter fchuldig was ; altijd zeide hij hem de waarheid, met die
otiveranderlijke bedaardheid , die de opregtheid en het gezond
verftand verzelt. Doch ACHMET, op de Sultane fmcrorlijk verliefd , en met zijnen guntleling driftig vooringenomen , befchouwde RUSTAN in geen ander licht, dan dat van een hard,
Qreng, lastig mensch, die er eene foort van vermaak in fief.
de
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, hem te dwarsboomen in zijne vurigae genietIngen, elf
in zijne zoetfte en redelijkfte neigingert. Van hier dat'hij
voor hem niecs anders dan af keer gevoelde ; den titel van
Vizier liet bij hem alleen nit eene foort van welvoegelijkheid
behonden, uit aanmerking van zijne voorgaande dienften, en
in afwachting van eene gunflige gelegenheid, om hem daarvan
te verlaten , en er zijnen 'leveling NEISSOUR mede te
kleeden.
zekeren nacht illep de goede ACHMET bij de fchoone
PATME. Zacht Iluimerde zij, en de Sultan, van liefde en
vreugde dronken , zag haar flapen , zonder hare rust te duryen ftoren. „ Wat is zij fchoon!" dacht hij: „ zoude er in
„ het paradijs van MAHOMET wel eene eenige houri zijn, die
„, bij FATME kan vergeleken worden ? Welk eene frisfche
„ 'deur ! welke !ellen! welke rozen! En RUSTAN zoude wil„ len dat 1k FATME jets zoude weigeren? Ach! in een eeni„ gen diamant zoude ik we! alle de fchatten van het heels!
„ wenfchen te bezitten, om dezelve haar aan te bieden. Die
„ RUSTAN geeft voor, dat hij mij bemint, en hij haat alwat
„ ik bemin. Onophoudelijk lastert hij bij mij FATME en
op NEISSOUR. Hij zou mij wet willen diets maken, dat zij mij
bedriegen , om alleen mijn vertrouwen te bezitten en site mijne
„ magt te geniecen. Nog gisteren zeide hij tot mij: 0 verhe• vene Sultan, hoe blind zijt gsj! ach dat MAHOMET u eenen
• bril zond, door middel van welken gij in het hart kondt le„ zen van alien , die rondom u zijn! Ach ! indien ik dien kos.
„ telijken brit bezate, wat al liefde voor mij zoude ik in het
„ hart van 1rd zien l Ik wed dat zij in dezen oogenbtik
„ van mij droomt; niemand tinders dan mij ziet zij in hare
„ droomen , gelijk zij wakende aan niemand dan aan mij
• denkt ; zij zelve heeft 't mij gezegd. 0 hoe gaarne wilde lit
dien bril hebben , van welken RUSTAN tot mij fprak ik zoude
„ de ge t ukkigfte der menfchen zijn, en de zekerheid, die hij
• tnii aangaande mijn geluk zou geven, zou hetzelve nog ver„ dubbelen. ik moet trachten dat verwonderlijk werktuig
„ magtig te worden , al ware het flechts om RUSTAN van fpijt
,, en fchaamte re doen blozen.” Nogmaals that ACHMET
het oog op de fchoone Sultane, en ilaapt in, droomende van
den bril , over welken de Vizier tot hem had gefproken.
Er be yond zich op dat pas te Kongantinopel een berucht
Toovenaar , die zijne weergad niet had. "let was een 4rabier,, die, door middel der wisltundige wetenfchappen, de
Starrewigchelnrij had geleerd, het toekumende voorfpelde, en
zoo vele dingen wist, dat het Kongantinopolitaanfehe gemeen,
en zelfs vele kundige lieden van dien tijd twijfelden , of MA.
HOMET wet wijzer ware dan 's Anderendaags, ten zesdet
ure, bevat ACHMET, dat deze waarlijk buitengemeene en met
rep vermaarde man bij hem zou gebragt worden. „ Wij*, ze
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ze. EZRAYM !" fprak ACHMET zoodra hij den Toovenaar zagI
„ al zints lang is het gerucht uwer kunde tot mij gekomen ;
„ gij bezit, zegt men, verwonderlijke geheuneti, en niets
,, in het heelal is voor u verborgen ; ik heb u ontboden,
omu te verzoeken , mij eenen dienst te doen." . .
k ZRAYM werpt zich voor den Sultan ter aarde; en zegt:
„ Spreek , doorinchtige Heer I gij ziet aan uwe voeten den
„ nederigften en onderdanigften uwer flaven." — „ _Ulster!"
zegt de Sultan, „ ik wilde een' bril hebben , die de eigen„ fchap bezit, mij in de dieplte plooijen van het hart te doen
„ lezen. Antwoord mij: kunt gij voor mij zulk een' ver„ wonderlijken bril waken?" „ Verhevene Sultan!' antwoordt MAIM, „ morgen reeds zult gij dezen (chat bezit„ ten, en de begeerten uwer Grootheid zullen boven uwe
„ verwachting vervuld worden. Het vervaardigen van zuik
„ een' bril is voor mij de eenvoudigfle zaak, eene beuzeling
„ in vergelijking der goddelijke geheimen , welke mijne we.
„ tenfOhap mij geopenbaard heeft. ” — Men ziet hieruit, dat
de Wiskunftenaars ten tijde van Sultan ACHMET niet de nederigfte waren.
Reeds 's anderendaags Meld EZRAN zijn gegeven wooly!.
ACHMET vond zich in het bezit van den verwonderlijken bril.
Hij was van zijne hovelingen omringd, toen hij dien untying.
Zijn eerfte werk was, dat hij dien op zijn' neus zette, en al.
le zijne hovelingen aanzag, die hem Met hunne vleljerijen
dronken maakten ; doch eensklaps deinst hij verfchrikt terug.
„ Wat zie ik?" zegt hij. „Van hier,trouweloozen ; gij alien
„ zijt fchelmen , monfters; gij vervult mij met afgrijzen 1"
De hovelingen, verbaasd, verfchrikt, naderen hem. ,, %Vat
„ deert u, Beer?" zeggen zij tot hem: „ Welk eene woede
„ vervoert u tegen ons ? Zijn wij niet uwe getrouwe onder„, danen?" — „ Getrouw! groote God!" roept AcumEr :
„ getrouw! Niers anders zie ik in uwe harten , dan verraad,
jaloezij , haat, nijd, met al hun vergif gewapend. Vliedt ,
„ vliedt nit mijne tegenwoordigheidl " Dit gezegd hebbende, fchiet hij op hun toe, en, den dolk boven hunne hoofden
liebbende opgeheven, zoude hij hen vermoord hebben, van
den eerflen tot den 'nacho, indien zij niet op de vlugt waxen getogen.
Toen de Sultan alleen was, „Deze zijn dan de lieden,"
zeide hij , „ die met betnigingen van toegeneg-enheid , liefde
„ en getrouwheid mij onophoudelijk aan boord komen f Ik
„ vind mij omringd van de fnoodfle wezens in mijn Keizerrijk ; ik
leef midden order mijne wreedfte vijanden ; ik ontkom
„ hunne woede niet, dan omdat zij elkander te zeer verfoei„ jen, om zich underling te verflaan en tegen mij zamen te
„ fpannen. In hunne fchraapzucht zouden zij wel den hat„ flea droppel van mijn bloed wit/en uitzuigen; en ik floeg
,, ge4
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0, geloof aan hunne vleijerijen , en ik tdeinde met WeIlust
„ hunnen vergiftigen wierook in! Dank zij MAHOMET ik zal
„ vier meer bun fpeelbal zijn. Door middel van dezen ver„ wonderlijken bril za1 ik de genen , die mij haten, van hun,
„ die mij bemisnen wel weten te onderkennen. Bij voor„ beeld, NLSSOUR' deze bemint mij ; hij Is er verre of van
„ mij to verraden; zijn hart is zuiver als een heldere hemel,
„ en zijn mond heeft nooit gelogen. Op hem wil ik van het
„ vermogen van mijnen bril de proef nemen; niet om te we„ ten, wat er in zijn hart omga, ik weer het, hij houdt
„ niets voor Mij verborgen, s maar om mij fchadeloos te
„ ftellen , door de befehouwing zijner deugden en zijner
„ vriendfchap, van het hartzeer, welk eene eerfle en wreede
„ *eve mij gebaard heeft.”
Hij ontbiedt rOISSOIJR de gunaeling vertoont zieh voor ACIi.
MET ' S oogen. „ Kom , waarde INInssoua. ,” zegt de Sultan , kom
• mij vertroosten over de trouweloosheid mijner hovelingen.
„ 1k ken hen thans ik heb in hunne harten gelezen ; zij
29 kunnen mij , niet Langer bedriegen. Ik heb hen alien nit
„ mijne tegenwoordigheid verdreven , en ik wil mijn geheele
„ hof vernieuwen." „ Hoe!" zest de gunfteling: „ gij
„ hebt hen gebannen , Heer ! Ach, hoe zeer prijs ik uwe
• wijsheid! hoe zeer bewonder ik uw beleid en uw,door„ zigt! Gij hebt eindelijk die valfche en leugenachtige lieden
• ontmaskerd ! Gij weer, gij hebt gezien , war een hove21 ling is ! Neen, Heed gevaarlijker vijanden hadt gij. flier.
,, 1k voedde deswegen eenigen ,twijfel, maar durfde het
,, niet zeggen ; gij hoordet hen zoo gaarne. Daarenboven,
0 , zeide ilt tot mij zelven, ACHMET is zoo goed, dat hij her
„ kwade niet gelooft, dan wanneer h j het met zijne eigen
„ oogen ziet.
Heer! dat Niissoun.'s verknochtheid, dat
h„
onderdanigheid" „ Zwijg , verrader I" , vale
em
hem
de Sultan in de rede, die , gedurende deze aanfpraak ,
hen niet: zij
zijn' bril had opgezet : , zwiig! befehuldig ben
,, zoo goed als gij.
flt lees in uw hart; ik zie aldaar de
grootile feheltnerij; ik zie, dat gij in den grond , uwer ziele
• mij verfoeit, dat gij mij ilia lief koost dan ui,t flordige
„ eigenbaat, dat gij mij verraadt. — 1k ben wel zeer onge,, lukkig 1 1k word dan van niemand bemind I" Missocni.
werpt zieh aan des Sultans voeten ; hi; bekiaagt zieh; hij
kan niet begrlipen, dat men aan zijneu ijvcr,aan zijne volko„ Neen , neon
mene verkleefdheid kan twijfelen.
twijfel niet," hervat ACIIMET : „ gij verraadt , mij, rampza3 , lige ! Maar uwe verleidende redenen , uwe honigtong ilia
thans krachteloos.,Gij kunt dozen onfeilbared bril niet
logentiraften, lien ik van den wijzen Ezs giu bob ontvan„ gen; met denielven lees ik in den grand van uw hart, en
ik ben niet zoo gelukkig, dat ik nag
uwe ondankblarr, held
MENg. 1809. NO. 3.
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held Iran twijfelen."
„ Hoe, Heer!" zegt snErssernt,
„ gij flaat dan geloof aan den Toovenaar EZEAIM ? Die bril
valsch , twijfel er niet aan; hij doet u het tegengeftelde van
„ de waarheid zien. Gij leest verraad en leugen in dat hart,
alwaar gij- niets anders dan opregtheid , trouwe en liefde
zien moest. Weet gij dan niet , dat, zints fang, die
BERAYM de vriend van den trotfchen RUSTAN. uwen Staats„ dienaar , is ? Ziet gij niet, dat zij te zamen dit middel
verzonnen hebben om mij te bederven ? Ach ,Heer t indien
„ ik u mijn leven moet geven tot een bewijs van mijne ver.
„ knochtheid, al mijn bloed zal voor uwe oogen flroomen."
„ Al genoeg ," zegt de Sultan , „ vertrek I door middel
„ van mijn' brit ale ik duidelijk dat gij niet opregt fpreekt,
„ en dat gij niet gezind zijt om u te dooden."
De gunfleling vertrekt, en de ongelukkige ACHMET gnat is
de kamer der Sultane. „ Helaas," zegt hij, „ zij alleen zal
„ mij getrouw zijn gebleven Waarde FATAH/ I in uw hart althanto
„ zal ik alle de liefde vinden , welke gij mij hebt ingeboeo
„ zemd." Hij gnat mar binnen; achteloos ligt de Sultane op
fluweelen kusfens ; den Sultan ziende , rijst zij langzaam op , en
nadert hem met een lachje vol liefde, en met oogen, in
welke de vreugde en de 1,vellast flikkeren. Man hoe groot is
hare verbaasdheid I met verontwaardiging en woede foot de
Sultan ban van zich: in FATMIPS ziel heeft hij deze wreede
woorden gelezen : atkeer, haat , treusreloosheiti. De ongelukkige AcHmET is zichzelven niet weer; zijne wanlioop last zich
niet befchrijven ; hij verbrijzelt alwat hem voor de hand komt,
en vervalt welhaast in het grievendfle hartzeer. Bittere tunes
vloeijen nit zijne oogen, en aroomen op zijne gloeijende wangen. Hij brandt van begeerte out zich te wreeken 5 maar hij
wit zijne wrack geducht en verfchrikkelijk doen werken. Ilij
zet, zich op eene fopha neder,, met zijn' brit in de hand; hij
ziet FATtd aan, die zich aan zijne voeten nederzet, de oogen
nederflaat,zwijgt,zucht en tranen fort. ACHMET ziet hear ilerk
aan, en zegts „ Is het mogelijk, geregte Hemel! zoo vele
bekoorlijkheden en trouweloosheid zamen te vereenigen
,, Het is dan wan, FATMg gij hebt zoo veel liefde kunnen
verraden ! 0, hoe zeer beminde ik u t Ik zou u de wereld
„ wel hebben willen geven, en gij hebt mij hedrogen!"
„ Len aardige inval I" zegt Farni lagchende : „ Gil zijt ja„ loersch I vermoeden tegen mij! Gij felt mij wederom ge„ rust; ik dacht dat mijnen waarden ACHMET eenig groot on„ geluk ware overgekomen, en ik deelde in zijne fmart, zelfs
„ voordat ik er de oorzaak van win. Doch is het niets an„ ders dan jaloezij? ah , ah, ah
„Hoe, gij lagcht om
„ mijn hartzeer I gij drijft den fpot met uwen getergden Mees»
,, ter! gij pant fpotternij met de beleediging, terwijI de blik9, fern mijner .wrake boven uw misdadig boofd zweeft I”
sr De
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1,, De blikfem ! o, ci g ar ben ik niet bang voor. Tegenwoor,, dig dondert het, doch welhaast zal de lucht zuiver wor„ den. Wat heb ik dan gedaan, (-leer!" voegde zij er nevens, den Sultan omhelzende met hare fchoone amen, witter
en meer verblindende dan de fneeuw: „ Spreek! wat heb
ik gedaan , om zoo veel gramfehaps te verdienen?"
Wat gij gedaan hebt?" zegt ACHMET „ kunt gij dat nog
„ vragen? Terwiji gij mij met liefkozingen overlaadt, bezit
„ gij niets dan afkeer en heat tegen mij; dit heb ik in uw
„ hart gelezen." „ Haat?" antwoordt rATAI; „ ik geloof
„ dat gij gelijk befit; ik heb er u zoo vele proeveu van ge.
„ geven ; gister nog:, zelfs dezen mat .... ! ACHMET gij
„ hebt gelijk ; ik geloof dat ik u nit elle mijne magt
„ hate." Doze woorden doer zij gepaard gaan met zoo levendige en teedere liefkozingen, en met een' zoo overredenden en natuurlijken won, dat de goede ACHMET zich zelf niet
meer is. „ Hoe! " zegt hij, „ gij verraadt mij niet? o dat
,, her mogelijk ware!"
„ 1k u verraden! knit gij het gelooven? gelooft gij het? " Meteen drukt zij den Sultan
tegen haren boezem , glimlagcht , en !ant een man glippen,
welke op ACHMET'S voorhoofd valt, die zichzelven geen meester
meet is , en roept: „ Hemel! indien NISSOUR gelijk had!
indien de Toovenaar mij had bedrogen indien deze bril
valsch ware! Bij MAHOMET .... " — „ Wat zegt gij?" vraagt
FATld : „ van wat bril fpreekt gij? en wat heeft deze bedrie„ gelijke bril met uwe vriendin te doen?” Thans verhaalde
de Sultan aan FATM , hoe hij aan het bezit van dezen Talisman was gekomen, en welke daarvan de gewaande eigenfchappen waren.
Op dit verhaal flort de fchoone en teedere FATM4 een vloed
van tranen; zij roept: „ Ach , wreedaard! thans ken ik alle
„ de nirgebreidheid van mijn ongeluk; uwe liefde heb ik voor
„ altijd verloren; gij flaat meet geloof :tan verachtelijken
„ Toovenaar , dan aan mijne liefkozingen en tranen. Lie
„ daar dan den waardigen prijs mijner liefde! van mijnen
„ Meester word ik niet !anger bemind! Ach, ongelukkige
„ die ik ben! Waarom hebt gij mij in uwen worn gefpaard?
„ Waarom hebt gij mij niet een aanwezen ontrukt, Welk uwe
„ hatelijke vermoedens voor altijd helaben vergiftigd?" Zoo
fpreelit zij , en , in hare droefheid en tranen flikkende, valt zij
bewusteloos op hear bed neder. De Sultan fehiet toe, en
brengt haar alle mogelijke hulpe toe met de levendiglie onge,.;
rustkeid. Zij komt wederom tot zichzelve; de Sultan trachE
haar gerust to ftellen , en zweert , haar altijd te zullen be.
ininnen: want hij weet reeds niet meer, ofhij zijnen bril moet
gelooven.
FATMd , hem ziende wankelen , geeft hem eenen laatfien
tag, die hare overwinning voltooiti zij zegt, fiat EZRAN'S
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bril Meta enders dan een listige vond van den Vizier was, etit
doer hem firaks den voortlag otn er eene proef van te nemen.
„ Gij weet," zeide zij, „ hoe zeer de trotfche RUSTAN
„ hate; gij weer, hoe hi; een boosaardig vermaak fcheppe,
„ u in alles te dwarshoomen. Wel nu! neem op hem de heib„ looze proef, welke gij op iN g issous en mij hebt genomen;
„ ik ben verzekerd, dat gij in zijne ziel zult lezen aiwat hif
„ wil dat gij er lezen zult, in alles het tegenovergeftelde van
„ hergeen dezelve bevat.”
Gretig omhelst de Sultan Bien listigen en trouweloozent
rad; hij omarmt de fchoone FATMi , en gnat zijn hartzeer
en zijne verinnedens verfirooijen door eerie wandelMg in een
gedeelte zijner tuinen, alwaar hij wist dat de Vizier gemeenlijk op dit uur zich be y ond. Hij ontmoet hem in de daad,
die hem met zijne gewone ruwheid eene les kwain geven ;
doch ACHMET was niet in Rant om naar hem te luisteren.
Naaliwelijks had de Vizier zijne aanfprank begonnen, of de
Sultan neemt zijnen bril, en leest op den bodetn der ziele des
ffirengen Staatsdienaars. Hoe grout is zijne verbansdheid! Hii
ziet er niets anders dan zyver , verknochtheid , oNfehendbare
trogIve. Op dit gezigt roept hij uit: „ Nee-n, ik twijfe&
„ niet meet! FATIa heeft gelijit; mijn bril is valsch; hij heefb
mij verraderijen doen lezen in her hart van alwat ik
„ baarst in de wereld had; dezelve toont mij niets dan liefde
„ in het hart van den genen mijner onderdanen , die mij
„ minst bemiut. Wat zoude er van mij geworden zijn, in„ Bien FATMd mij het. bedrog niet had ontmaskerd? Gelukkige
„ ontdekking gij geeft mij de rust weder, welke ik verlo„ ten had. En gij , fchelmfche Toovenaar! drtur zal ewer
„ bedriegerij u te than kornen.” Dit gezegd hebbende , werpt
hij zijnen brit aan tlukken, jaagt den Vizier weg, en geefa
bevel om den verrader EZRAYM in hechtenis re nemen. Doch
men kwam hem welhaast boodfchappen , dat EZRATNI
De fchrnndere Toovenaar had alles
linopel had verlaten.
voorzien, bergeen er in het Serail zou gebeuren , en wijstelijk de vlugt genomen. Op (lit berigt twijfelt ACHMET niet
meer can EZRAIMI' S trouweloosheid; missona wordt terug ontboden; ACIIMET overlaadt hem met weldaden en liefkozingen;
hij wit hem de honende vermoedens doen vergeten, die
niet weer betlaan. MISSOUR overtuigt hem welhaast ten vol.,
le , dat de Vizier een medepligtige van EZRAYM was , of liever, dat de laatfte niets anders had gediau dan diens bevelert
te volbrengen. Men is nu alleen bedacht om RUSTAN in verzekering te nemen, in de gevangenis te werpen, en van alle
zijne bezittingen te berooven ; meat RUSTAN heeft zich te
zoek gemaakt, even als EZRAIM, en vergeefs wordt hij nagezet.
Terwiji dit alles in het Serail voorviel , verfpreidde zich
oat,
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een mompelend en verward gerncht door de ilad. Men
fluisterde elkander toe, dat de Sultan van zijn verftand beroofd was , en binnen kort zou onftroond worden. De floutmoedigflen lieten openlijk van zich gaan, dat ACHMET niet
weer waardig was om te regeren , en eenen opvolger moest
liebben. De gemoederen zijn beroerd; welhaast verfpreidt
zich de onrustigheid; de opfchudding neemt allengskens we,
en vervult eindelijk de hoofdflad. Eene bende janitfaren
loops te wapen, en bezet het Serail. Aan alle kanten gnat tie
kreet op, dat ACHMET afgezet, en Nr'llSSOUR tot ziinen opvolger moet benoemd worden. En indedaad , 1NISSOUR zelf
bevindt zich aan het hoofd van den opfland; hij bemoedigc
de muitelingen door de hoop op de luisterrijkfte belooningen. ACHMET wil het Serail wapenen , doch een gedeelte
der Gefnedenen weigert de wapens op te vatten tegen
VAISSOUR, den minnaar der Sultane. Etn>'. zelve fpoort hen
zao, welken zij door groote gefchenken heeft gewonnen, oln
haar het t oofd des Sultans te brengen. ActirdET verdedigc
zich in het Serail met een klein getal anifnangers, die hem
getrouw zijn gebleven; doch hij ftaat op het punt van te bezwijken. De opiland is buiten en binnen ; het Serail is op
het punt van door de muitende janiVaren te worden ingenomen, toen eene andere betide derzelven , den Sultan nog getrouw gebleven, op de verraders canvalt, die hem den dood
iiebben gezworen. Men words baudgemeen; het gevecht is
verfehrikkelijk ; de muren van bet Serail worden met het
bloed van beide aanhangen befproeid , die met even veel
woede elkander den ingang betwisten. Eindelijk overwint
de Deugd; de trouwetooze INIIISSOUR fneuvelt , de muitelingen worden op de vlugt gedreven, en RUSTAN, de brave RUSTAN, die zints lung
ontwerpen wist en den opnand voorzag, trekt zegepralende in het Serail , aan bet
hoofd van ACHMErs getrouwe onderdanen. Hem ziende,
raakt het klein getal foldaten van NIISSOUR die nog binnen
in het Serail vochten, verarooid. en de Sultan ziet zich welbust van alle zijne vijanden ontflagen.
Alles komt tot bedaren; het Serail words van alle de muitelingen gezuiverd, en FATM boet met haar hoofd haar laag.
hartig verraad. Maar wie kan ACTIMET ' S dankbaarheid fchil.
deren? De Vizier , welken hij ten dood had verwezen, is
de man, die hem behoudt; de troon en het level] is hi j aan
hem verfchuldigd. „ 0 wijze en edelmoedige RUSTAN,"
Zegt hij tot hem, „ mogt ik eene zoo groote weldaad naar
• waarde kunnen vergelden ! Rampzalige die ik was! ik ver.
• wierp uwen raad; ik flelde mij in de handen mijner wreed,, fie vijanden, en ik haatte in den grond mijner ziele den
eenigen man, die aan mij verknocht was. 0 RVSTANI
• RUSTAN! zeg mij altijd de waarheid."
Eeni.
I3
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Eenige dagen na bet oproer deed de goede ACIIMET op zekeren avond eene wandeling met den Vizier, die eindelijk
bet bellisfend overwigt der Wijsheid en der Deugd op de ziel
van zijnen goeden , doch zwakken Meester konde doen gelden,
De Sultan vraagde hem , wat er van den beruchten Tooven ant EzRADa ware geworden. „ Hij is dood, Heed " ant.
woordt hem RUSTAN. „ Hij is dood!" herhaalt ACHMET:
0 hoe zeer betreur ik hem! Rampzalige die ik bent Ik
bezat den kostelijkaen fehat ; ik heb dien niet . op prijs
weten te fehatten, en in mijne buitenfporigheid heb ik denzelven met eigen handen verbrijzeld. Welk een verlies!
en op wat wijze het te vergoeden ?" „ Doorluclitige
Heer !" antwoordt de Vizier, „ waarom aan overtoilige fpijc
den teugel gevierd? Gij heb' een voor het minst nutteloos
werktuig verbrijzeld. De beste bril is van geen diensc
voor hem, die alleen door zijne Driften ziet; en de man,
die niet den met de oogen der Rede ziet, heeft 14/ eel)
brit noodig."
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BIJDRAGE TOT DE ZOOGENAAMDE KUNST VAN ONBP.ANDBAAituEID.

(Ontleend nit de Voyage dans les deux Lou/flows,
ct chez les Nations du Mis/our 1, en 1801-1803,
par M. rEn.aiN
LAC.)

nnder de planten is er eene , welke acne bijzondere op-

lettendheid verdient; te weten, die, welke zij gebruiken om de uitwerking van het vuur te vernietigen of te
verminderen. Ingevolge hetgeen men er mij van verhaald
bad, verzocht ik een der Wilden om ze mij te leeren kennen. Hij bragt mij dadelijk twee kleine wortels, waaraan nog eenige bladeren zaten. Nieuwsgierig om ze hem te
sien gebruiken, en vreezende dat hij mij mogt bedriegen,
'hood ik er hem een ftultje van aan, en haalde hem over om
er gébruik van te oaken. Hij nam het in zijn e mond, kaauwde het eenige oogenblikken, en wreef er zich toen fterk de
banden mede. Dit vcrrigt hebbende, vroeg hij mij om koien. Ik gaf et hem drie achter elkander , de gloeijendlle
die het mij mogelijk was te krijgen. Hij doofde ze, de
iene na de andere , uit, door ze zachtjes ce wrijven zonder
de minfte fmart te gevoelen, of zonder dat zijn ye/ er lets
door befchadigd was. Vervolgens flak ik er hem eene in den
mond , welke hij tusfchen zijne tanden Weld , met zijnen
sIdem aanb/ies, en ze wen zachcjes kaanwde, zonder eenig
tee-
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teeken van pijn. Hij herbaalde deze proef tot drie malen,
en verzekerde mij , dat, als hij eene grootere hoeveelheid
van dezen wortel bad, hij dan dingen zoude doen, welke
mij nog veel zonderlinger zouden toefchijnen.
Under de Volkeren van de Illisfouri verflaan de Ofagoos het
best de kunst om deze plant te gebruiken. Op hunne feestdagen , vooral wanneer zij de verbazing der Blanken zoeken
op te wekken , doen zij dingen, welke ik niet zoude kunnen
gelooven , ware ik er gees ooggetuige van geweest: — de een
drinkt kokend beerenver; terwijl een ander met den blooten arm de
fpijzen in de ketels omroert , als zij het heetst zijn , en dit zonder
het minfie letfel te bekotnen , of pijn te doen blijken. Zouden
deze welbevestigde proeven niet tot opheldering kunnen die.
nen , hoe onze Voorouders fomwijlen dergelijke Vuurproeven,
waartoe zij geregtelijk verwezen waren , voor dikwerf lunar
al te zekere misdaden , onbefchadigd doorflonden ?
S . • T.

ANECDOTE VAN ROEMER VISSCHER.

The Heer SCHELTEMA zegt , in zijn niet genoeg te prijzen
Werk over ROEMER VISSCHER ' S Dockers, op bl. 9, dat
ROEMER in het laatst van zijn leven zwak van ligchaam en
geest zoude geweest zijn. Waarfchijnlijk heeft hij dit gezegd
op gezag van CATS , die , in het lteurig lofdicht op ANNA,
melding maakt van geestes fwackig4eden. Dan het tegendeet
blijkt , dunkt mij , uit BRANDT ' S Historie der Regtspleging over
OLDENBARNEVELDT enz., en welke getuigenis mij verwondert
dat aan de zeldzame vlijt en het fcherpziend oog van SCHELTEMA ontfnapt is. Men leest aid= , op bi. 2 oo en 201,
bij het vermelden der lotgevallen en ontmoetingen van vele
der Regters, het volgende:
„ Van RE1NIER PAAMAT Burgermeester der Stad Amfterdam
,, die men houdt dat een der vinnigfte Rechters was, words
verhaeld , dat hij den geestrijken ROEMER VISSCHER ge,, noeg vermaerdt door fijne befchrevene Sinnepoppen en
„ Brabbelingen, Vader van ANNA en TESSELSCHADE ROEMERS
in fijne fiekte,daer hij op I I Febr. 162o aen overleedt ,
foekende , hem vraegde, of hij al gemoedt en gerust was om te
fterven en , dat hem ROEMER dit antwoordt gaf: yae
Heer, ik ben wel gemoedt en wel gerust ; waerom foude
ongerust weefen lk heb niemandt verongelijkt , en ik he;
Is over den 4dvocaet niet gefeten."
F.
1 4
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SIJSCHRIFTEN.
ANIENINIMPOWINIMINIMIMMisu

trasfuwaullour

EIJSCHRIFTEN OP DE AFBEELD1NGF.N , IN HET WERK VAN
JACOBUS SCHELTEMA , VAN ANNA EN MARIA TES.,
SELSCHADE VISSCHER.

Men leest in

ANNA ' S oog, befcheiclen neergeflagen
De deugd en Godsvrucht , die in 't hart verborgen lagen:
Een juist befef van pligt, gepaard met diep beleid:
De floutfte dichtgeest met d'opregtfte zedigheid.

De fchoone TESSELSCFIAA verrukt en boeit onze oogen
Door d' aangenamen lach, der Mingodes onttogen ,
Maar door het fijn gevoel der blanke ziel gekuischt.
Zoo lagcht een Engel, of een Geest van de anal verhuisdl
IL..

2
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THIANNIJ , DOOR DEN BEROEMDEN MASSILLON UlTpB-

OEFEND.

welfprekendfle zijn niet altoos de zachtaardigfte en beD eminnefijkfte
der Menfchen.
beroetnde
MASSILLON , de

Bisfchop van Clermont, Wiens naam, als 't ware, een wisfe/woord voor volmaakte Kanfelwelfprekendheicl geworden is (*),
gnat na , dat hij te meermalen de onmenfehelijkfte Tirannij
over de hem onderhoorige Priesters uitoefende. Het Kasteel
van Mu: on , oudtijds de voornaamfte verblijfplaats der Bisfchoppen van Clermont, voor het grootfie gedeelte des jam's
naauwelijks bewoonbaar geworden zijnde, uit hoofde van de
winden en de flrenge koude , waaraan hetzelve , ter oorzake van
de ligging, was blootgefleld , werd te zijnen tijde eindelijk geheel verlaten. Hij verwierf van het Rijksbefluur verlof om
het geheel of te breken. Dit volvoerde hij niet te eenemaal.
De buitenwallen liet men than, nit hoofde van het grootsch
ver.
Wij hebbenYvan de Welfprekendheid dezes Bisfchops verflag gedaan in ens Mcngelwerk des Jaars 1802, bl. icg.
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vertoon , 't welk dezelve maakten ; en de Bisfchop behield
verfcheiden binnenvertrekken van dit ongezonci en hatfvervvoest
gebouw, orn als gevangenisfen betrokken te vorden..— Wan.
neer deze of gene Priester hem eenig ongenoeg,en gaf, 'c welk
hij ftraffenswaardig oordeelde, zond hij ten 1-love om een LetIre de Cachet. Op "t.gezag'daarvan werd de Priester, die in
ongenade gevallen was , geVat, en xrclsfchien voor zijn Leven
opgefloten in een van de ellendige vertrekken des ongastvrijen
Kasteels van ltlaron. Zoodanig was het gedrag en de magt
eens Kerkvoogds , vele van wiens Leerredenen de uitboezemingen fchijnen van bet teederst en menschlievendst hart,
verwarmd door den Godclelijken Geest der zniverfle Christen
iijke Liefde!

BIJZONDERHEDEN UIT DEN LEVENSLOOP VAN DEN MARQUIS
D'ARGENS.

is het , hoe veel genegenheids de Marquis D'ARGENa
13 elcend
voor de Tooneelfpeelfters had: want na het met zeven of
acht te hebben gehouden, nam hij er eindelijk eene ter vrouwe. Wegens zijue minnarijen met SYLVIA eene jonge Actrice van bet Tooneel te //ix, en hetgeen hem deswegen weder.
voer, vinden wij het volgende berigt. Na eenigen tijd met
SYLVIA verkeerd, en hare wederlieide te* hebben verweiven,
deed haar de nog jeugdige ARGENS vootflagen van een huwelijk , en vlugtte met Naar, ter volvoeringe van dit 'Ann , naar
Barcelona; doch naauwelijks was hij aldaar aangekomen, of hij
werd herkend, en in het Kesteel dier (lad in bewaring gefield ; hij zat er twee maanden. Zijn vader, die Procureur.
Generaal bij bet Pariemeut van flsx was zichzeiven en zija
geflacht de fchande van eene zoo ongelijke verbindtenisfe wit.
lende befparen, had eindelijk bet pink, half door dreigementen en half door beloften , uit SYLVIA ' S banden de trouwbelofte te bekomen, door den A, 1arquis haar gegeven, en op
haar te verwerven, dat zij afzag van alle de regten , welke
dit gefchrift haar zoude hebben kunnen geven. Deze befoot hierop , zich in den geestelijken that te begeven, en
gaf er haren minnaer Izenpis van , met welken zij bij aanhoudendhcid briefwisfeling, had gehouden. Op deie Eijding werd
de , jonge ARGENS verwoed; hij befloot , vergif in te nemen ; en SYLVIA eenen brief hebbende doen ter hand !cornea,. in
welken hij haar befchuldigcle als de oorzaak van het genomene
wanhopige befluit , floeg hij inderdaad een geltoten 'glas te
Hive, met fterken Spaanfchen tabak gemengd; doch door
het toebrengca van tijdige hull) had zulks geene doodelijke
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ke gevolgeh. Om hem gerust te flellen, beloofde bet s'vtVIA , Beene geloften te sullen doen, welke hij als zoo heilloos
befchouwde, en zich naar het land te begeven , om aldaar afge.
zonderd te 'even, tot dat hij middel zou hebben gevondeu
om zich wederom bij haar te vervoegen. Deze verzekerin=
gen den Marquis hebbende gentst gefteld , werd hij eenige
dagen daarna overgebragt naar het Kasteel van Perpignan,
under een flerk geleide , zonder van zijnen vader verlof to
hebben kunnen bekomen om affcheid te nemen van SYLVIA,
welke hij federt zijne hechtenis niet gezien had. Intusfchen
bleef zij hem getrouw, en men konde hem haar niet geheel
doen vergeten , dan door hem valfchelijk te herigten , dat
SYLVIA met een ander was getrouwd. Eerst tien jaren daarna
werd hij door zijne beminde zelve van de waarheid onderrigt , die, aan haren eed getrouw, altijd de teederfte liefdd
Voor hem had behouden.
Om hem van zijne drift te genezen, deed hem zijn vader
eerlang naar Konfiantinopel vertrekken, met den Heer AN DRE
Franfchen Gezant, met zaken belast voor de Dey's van-soL,
Algiers en Tunis. Gedurende zijn verblijf in die beide &den,
weal de jonge ARGENS altijd van een vurig geflel , altoos
op thinnehandelingen gelteld, meer dan eens in dezelve ingewikkeld, waarbij hij groot gevaar liep. Misfchien was dit
de reden, die hem deed befluiten, niets van dien aard to
Kon/lantinopel te beginnen, alwaar hij inderdaad een tegenoverflaand gedrag, hield. Ilij vertoefde er twee maanden,
welke hij befteedde aan het beoefenen der Turhfche zeden,
en om les te nemen in de Godverzakerij bij eenen Armenier ,
een groot Spinofist , die niets geloofde , en bij een Joodfchen
Arts, die lang Roomsch Priester in Spanje was geweesc,
waar hij heimelijk het jodendom bad beleden.
Te Aix teruggekeerd, had de Marquis bet voornemen om
Advokaat te worden; maar het was over hem befloten, dat
hij even onbeflendig zijn zoude in zijne befluiten als in zijne
thinnarijen. Van nieuws begon hij met meer drifts dan ooir de
theisjes na te loopen, en verbond zich wederom aan eene Italiaanfche AZtrice, die hem ongetrouw was. Zijne minnariiea
volgden elkander kort op de hielen; hij fleet zijnen tijd met
bet houden van matresfen en fchulden te maken. Genoodzaakt om eene seer aanmerkelijke fomme op te nemen, natu
hij het Wulf, om door de vlugt de trouwbeloften te verbreken, welke' hij onbedacht aan wile de vrouwen had gedaan.
Hij begaf zich naar Parijs, met oogmerk, zoo als hij zeide,
om er to gaan ftuderen; maar , gelijk men ligt kandenken, het
hoofd frond hem niet naar de wetenfchappen , en het verblijf
to Parijs was niet seer gefchikt om hem tot dezelve te doen
terugkeeren. HO gar zich aan het fpel over, en op zekeren
avond zesduizend livres hebbende gewonuen, vertrok hij drie
da.
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dagen daarna naar Rome, alwaar hij aan alle de buitenfporigheden van een driftig geflel van nieuws den teugel vierde.
Viet even gelukkig flaagden bier zijne minnarijen; fchier was
hij eens door twee vrouwen vermoord, aan welke hij your
*Indere den zak had gegeven.
Eenigen tijd daarna kwam bij te Aix bij zijnen Yoder, om
eindelijk het reeds in het voorgaande jaar genomen befluit,
om Advokaat te worden, te volvoeten; dock het beruche
pleidooi tusfchen Vader GIRARD en Vader IA LA CADIERE, hetwelk thans voor het Parlement van Aix hing, en de verfletene
en helagchelijke gefchillen tusfchen de Yanfenisten en Molinis.
een opwarmde, maakte den Marquis afkeerig van de distelachtige
loopbaan der pleitzale.
De jonge Marquis , te langen laatfle het befluit hebbende
genomen om zich in den Krijgsdienst te begeven, begaf zich
andermaal naar Parfjs, om alwaar om eene Luitenantsplaats re
verzoeken. Hij flaagde in zijn oogmerk , en vertrok naar
Rijsfel, alwaar het regiment van BOUFFLERS lag, in hetwelk
hij moest dienen. Van bier trok hij met zijn regiment
naar Kehl. Na de overgave van dezi fterkte , ging hij
met verlof naar Te Avignon vernam hij tijding wegens
sYLVIA, met welke hij van nu of eene verkeering yernieuwde, die zeer fang geduurd heeft. Te Straatsburg' terugge.
keerd, begaf hij zich naar het beleg van Philipsburg, en van
daar naar het leger bij Worms. Op zekeren dag op voerageren zijnde uitgezonden , deed hij eenen val met zijn paard;
bet ongemak , welk hij daardoor bekwam , hem Voortaan het
te paard zitten onmogelijk makende , was hij genoodzaakt
den dienst te verlaten, in het dertlgf/e jaar vati zijnen ow+
derdom.

ONNOOZELHEID.

Ja, morgen moet Mama bevallen,
Oom ! 'k ben de vrolijkfie van alien."
ANNETTE! kind, gij droomt; dat is onmo gelijk war:
Papa is buitenslands reeds sneer dan derd'half jaar.
„ Wel nu, wat is daaraan misdreven?
Papa heeft tweemaal 's muds gerchreven."
„
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AAN DE ADLDE GEVERS VOOR DEN WATERSNOOD.

AAN DE alILDE GEVERS VOOR DE ONGELVEKIGEN DOOR
DEN WATERSNOOD IN LOUW- EN SPROKKELMAAND
DEZES JAARS.

R

egtfchapen , eed'Ie Menfehenvrinden
Waar zal de Dichtkunst laaw'ren vinden ,
Uw groote deugd, uw menschheid waard'?
Vergeefsch zijn hier de fchootille toonen;
Uw eigen hart met U beloonen
Een deugd, die Eng'len blijdfchap bawl!

ja zelfs de Godheid vindt behagen
In 't Offer, door U opgedragen,
Dat fchiterend in hare oogen praalt!
Zij zag uw deugd en tranen teveds;
Uw liefde werd in 't boek des 'evens
Met eeuw'ge lett'ren afgemaaldl
Uw bijiland aan de Ellendelingen,
Wier zuchten door de wolken dringen;
Hun tranenvloed, door U gedroogd;
Uw mildheid in de ramp der tijden,
Die 't ganfche Vaderland doet lijden,
Zij .boven alien !of verhoogd!
Vaders 1 Moeders! Echtgenooten!
Door 't noodlot in 't verderf geilooten,
Van voedfel-, have en goed ontblooc I
Had U, der golven woede ontvloded,
Menschlievendheid geed hulp geboden,
Uw lot. ware erger dan de doodl
Uw cianklmarheid, uw vurig fineeken,
Zal voor de fchuld van Neérland fpreken,
Bij hem, wiens naam Ontfermer ls;
Hij zag de deugd van Volk en Koning;
Hun branfheid was Hem eerbotooding;
Hun mildheid, reine erkentenis!
Verrukkend uitzigt! .... hoop der aarde!....
De (chat, die zoo veel zegen baarde,
Daalt van den Hemel op ons neer! .. . .
De Vree verfchijnt!
juicht , Menfchenvrinden
Ook hier zult gij below:1'1g vinden;
God fchenkt ons al zija goedheid wear!
Haarlem,
den, 22 Februarij 1809.

M. F.

ME NGELWE_RK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WATEN-,
S C HAPPEN , BETREKKELIJK.

CONSTANTYN HUYGENS,
Ridder, Heer van Zuylichern enz.
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H

et vereeren der gedachrenis van ATederlanders, be.
roemd door uitftekende verdienften , is aangenaam,
nuttig , en overeenkomitig het doel van dit Genootfchap (*). Aangenaam , als herinnerende aan den alouden luister van ons Vaderlarid; nuttig, als vernieuwen.
de de kennis aan loffelijke voorbeelden; gefchikt voor
bet oogmerk dezer bijeenkomften, als dienende, of ter
vermeerdering van kundigheden, of ter welgevallige verlevendiging van het reeds bekende, of ter opfcherping
eenes edelen naijvers.
Uit kracht dezer overweging , aangemoedigd bovendien door het gunftig onthaal, 't Welk foortgelijke pogingen bier , meer dan eens , genoten , beving mij de
lust, om to beproeven , of ik lets tuogt toebrengen ter
vereering der verdieniten van CONSTANTYN HUYGENS ,

eel/
(*) Voorgelezen in de Maatfcliappij FELIX NELMS Jan) doN
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een man, wiens geboorte en Band in de wereld aanzietttijk waren, die zich door zijn zedelijk karakter meer
dan een opzigt voordeelig onderfcheidde , en wiens geleerdheid zoo wel, als dichterlijke bekwaamheden, niet
flechts tot roem van zijnen tijd fchitterden, maar bij de
vooritanders der Nederlandfche Letterkunde in dunrzarne
achting zullen blijven. Aangezocht om mijne Vooriezing het Licht te doen zien , verkoos ik daartoe dit
Maandwerk , alzoo ik , om meer dan wine reden , tot
eene afzonderlijke uitgave niet kon befluiten. Misfchien
zullen er gevonden worden , wien de achting voor HUYGENS geneigd maakt dit °pad met hunne aandacht te
vereeren. Zoo het eenige oogenblikken van aangenarne
letterkundige uitfpanning verfchaft , is mijn oogrnerk
bereikt.
Hetgeen men hier aangaande HUYGENS vindt, Leh ik
bijkans geheel moeten trekken uit zijne eigene Schriften
en de getuigenisfen zijner gemeenzame Vrienden. Om
deze reden zal ik ook , bij de vermelding zijner Opvoe.
ding , Geleerdheid , Stand , Betrekkingen en zedelijk
Karakter , 't meest gebruik maken van 't geen ik daarvan
het) opgefpoord in zijne Nederduitfche Gedichten. Dit
zal tevens niet ondienitig zijn voor mijn oogmerk , om
hem vervoigens als Dichter te berchouwen , met voordragt van eenige aanmerkingen over den trant en de
waardij der voortbrengfelen van zijn bloeijend vernuft.
101¢1.11.31•■••

CONSTANTYN HUYGENS was de tweede Zoon van
CHRISTMAN HUYGENS en SUSANNA HOEFNAGEL en

werd geboren in 's Gravenhage , ten jare 1596. Hij genoot de voordeelen eener vcrltandige, bcfchaafde en geletterde opvoeding. Zijne Moeder was eene godvreezende
vrouw,, ongemeen bezorgd ter vestiging van goede zedelijke beginfelen bij hare kinderen. Toen HUYGENS
voor de eerfte reize eene verz,ameling van verzen uitgaf,
onder den titel van Ledighe Uren (*), zijnde eene mengehing van gedichten in verfchillende talen, en bevattende
zoo wel luitnige als ernftige ftukken , fchreef hij voor de
Nederduitfche Gedichten eene Opdragt aan zijne Moeder(*) Oas t of Ledighe Untn, gedrukt in den Haag.
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do dezen bundel is de Bijbe/Ale vooraan geplaatst, en,
hierop zinfpelende , vaugt hij de Opdragt aldus aan :
Doe wy kinders waren , en buytenstijds op fpel of
99
ledigheid vreesden betrapt te worden , wisten wy yet
,/ ernftigs voor de hand te houden, daer fich het ooghe
van onfe Opfienders ten eerften op vernoegen mochte.
5?
Sal men niet feggen dat ick bier verkinder,, en UE.
5?
,/ defen deftigen ingang voorwende , om de reste mij,/ net. Ledigheden met een gunftigh vooroordeel vet..
99 fchoont te zien. Soo weinigh ongelijx fullen fy heb92 ben die 't my aentijgen, dat ick het maer ten halven
11 ontkennen derve. UE. gelieve na defe beginsfelen
„ om te zien en daer uyt te befluyten, wat my hier of
daer , nooit oolix, maar fomwijien vroiix ontvallen
moghe zijn , dat UE. forgvuldige opvoeding in dit
11 herte cenen grond ghelaten heeft, die, na het fijne
jeughd ontworftelt fal wefen, waerfchijnelijcke vruch.
„ ten belooft, die UE. 't nytterfle berouw der lange
1/ moeyten en forgen niet en fullen gedogen te wederva„ ren.” Deze zoo heufche als hartelijke betnigingen
bewijzen, wat hij zich zijner Moeder verpligt rekende.
De achting, zijnen Vader betoond, blijkt nit 't bijfchrift op diens heeldteuis, en meer uitvoerige klagte bij
't overlijden , beide ander zijne Latijnfche verzen bewaard gebleven. Ais Geheimfchrijver van WILLEM DEN
I, en later als eerfte Secretaris van den Raad van State,
toen die Raad het meeste gezag oefende (*), was zijn
Vader een map van grooten invloed , bovendien voor.
hander van geleerdheid , en uitmuntende in voorbeeldige zeden.
Strekta van bier der Ouderen voorbeeld ter opfeherping van den Zoon tot alles , wat hem nuttig was om
te leven ten dienfte der maatfchappij, ter bevordering van
den roem zijnes Vaderlands , en ter vestiging van eigen
duurzaam geluk op den regten grondflag; hun aanzien
en vermogen ftelden hem in onbekrompen getegenheid ,
en baanden den besten weg, om ruimfchoots bot te vieren aan zijne zucht voor de fraaije letteren en achtbare
wetenfchappen. Met ongemeene geleerdheid paarde hij
de kennis aan de Wis. en Aardrijkskunde , en, boven dit
alles I had hij in zijne jeugd onderwijs ontvangen in de
Mu(*) HOOFT'S Ned.

bl. 778.
K
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Muzijk, het Teekenen, Schilderen, Boetferen , Gietens,
Draaijen, en dergelijke voor nuttige uitfpanning gefchikte oefeningen (*). In de Muzijk fchijnt hij 't ver gebragt te hebben. Uit eenige Latijnfche dichtregels vau
hemzelven blijkt , dat hij zich vertrouwde, aan het Hof
van Engeland , in 's Konings tegenwoordigheid , van
zijne bekwaamheid in het fnarenfpel proeven te geven (i). Welk een voorftander en beoefenaar hij van
de Zang. en Toon-kunst geweest zij, laat zich afleiden
uit de vele loffpraken desaangaande, aan zijne Vriendinnen UTRICIA OGHEL en TESSELSCHADE ROEMERS in zik•
ne gedichten toegezwaaid (t) ; bovendien nit zijn eigen zeggen , als hij, de al te groote drift voor de Muzijk bij fommigen op fpottenden toon doorhalende, dos
tefluit:
Ick fpreeck my felven aen: men moet het my vergeven;
Daer flond voor op mijn hoofd al in de wiegh gefchreven,
Ick foude Speel- lick zijn, Keel-Mint, en Snaeren-blint.
Men heeft my opgekweeckt tot hooger onderwint.
Maer ingeburen aert gaet alien dwangh te boven.
Ick fie noch Huys-beflier, noch Heeren-dienst, noch Hoven,
Koch Noot, noch Oorboor aen; ick fie geen tijd te kort,
Fur Veel of Keel, of Luyt of Fluyt verfleten wordt. (§)
De letterkundige loopbaan aan Leydens Hoogefchool
volbragt hij in bet 2.itte jaar zijns levens , toen hij dezelve vaarwel zeide , na het verdedigen eener Regtsgeleerde Verhandeling (**). Of hij in de Pleitzaal ver.
fchenen zij, en zijne bekwaamheden aan de behandeling
van Regtsgedingen hebbe toegewijd, kan ik niet verzekeren. In zijn vets tot affcheid van de Hoogefchool drukt
hij zich uit als voorzieude dat dit hem in den Haag
zon ten deel vallen; van bier dat hij de Zanggodinnen
verzoekt hem niet te befchouwen „ als een vrijwillig
veriater van hare heiligdommen , maar als daaruit ,
„ door zijn beroep, ondanks zichzelven gerukt." Dan
mis(*) Korenbl. D. I. b1.250. CD Momenta Defultoria, p. 303.
(.1.) Zie onder andere Korenbl. D. I. bl. 322, 324..
(§) Korenbl. D. I. bl. 282. (**) Otierutn, p. 29. Momenta
Defultoria , p. 303.
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rnisfchien gaven de tijdsornitandigheden reeds vroeg
eerie andere wending aan zijne bezigheden. Drie jaren,
ten minfte , na het volbrengen zijner itudicn te Leyden ,
deed er zich eene gelegenheid op, zoo bevredigend voor
zijnen fmaak , als vereerend voor zijne bekwaamheden.
Er werd van bier een Gezantfchap afgevaardigd naar Veneti . , ten jare 162o , aan hetwelk HUYGENS, toen 24.
jaren oud, als Geheimfchrijver werd toegevoegd. Gaar.
ne had ik iets willen mededeelen uit zijne opteekeningen
geclurende deze reize ; het belangrijke en geestige zou
vast der mededeelinge overwaardig zijn geweest , 't
rk befluit nit eenige Latijnfche dichtregelen (*), daarop
door hem toegepast ; dan ik heb dit verilag te vergeefs
zoeken op te fporen. Van elders blijkt dat hij zich in
Italii niet lang heeft opgehouden (j-); en welk gevoelen
hij had over deszelfs toeftand, vooral met betrekking tot
de zeden , in vergelijking van het oud Italie in deszelfs
gulden eeuw,, zullen zij weten; tot wier kennis is gekomen zijne Elegie, ten titel voerende : Italia Decolor
Deze reis volbragt zijnde , ontving hij ineermalen last,
om zich , ten dienfle van den Staat, naar Bngeland te
hegeven. Vol verlangen om tot zijnen Vriend HOOFT
en zijne Vriendinnen, de beroemde ANNA en TESSELSCHA.
DE vissc HER , terug te keeren ,fchreef hij (162a) eens uit
Leaden bun gezamenlijk eene Groete, waarin deze
boezeming
0 Schevelingher Duyn, o Haegfche boter-weyen,
0 Poor en achter Flout, mijn Myrt, mijn Lauwermeyen,
Wanneer fal HUYGENS weer, ontballast van 't gewicht
Van Hoofsbekommering, in uw gewenscht geficht
Sijn forgeloos geraoed doen baden in gepeinfen,
Daer van wraeck, van bedrogh, van dubbelfin,van veinfen
De fmet niet aen en kleeft; maer vrd, maer eerbaerheid ,
Maer jock, inner gulden- eeuws herboren flechtigheid (§).
Het reizen en verblijf buiten 's Lands, onder 't beleid der zulken, die zijne zwakke jeugd , gelijk hij zeide , wel als een Els wilden buigen (**), had hem reeds
in

(*) Morn. Defult. p. 301.
(t) Zie de Opdragt voor de Franfche en Italiaanfebe Verzeh
sn zijne Ledighe Uren.
(.j.) Mom. Defult. p. 299.
($) Korenbl. D. I. hl. 442.
(") Korenhl. D. I. bI. 447.
K3
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in de lente zijner dagen ripe vruchten van ervarenis
wereldkennis doen opzamelen. De fchatten van weten•
(chap en wijsheid waren daardoor bij hem opgeboopt ,
gelijk de aanklevende vlokken zich opeenpakken, onder
bet geftadig voortrollen van den fiieeuwklomp. Kennis
van Zeden en Volken was bij hem vermeerderd door toegang tot verfchillende kringen, door verkeering op onderfcheidene plaatfen met menfchen van hoogenn en laoeren (land (4'). Dit alles kwam hem zeer to (ladein bde
Bedieningen, welke hij vervolgens ten Hove bekleedde.
Ilij toch heeft , volgens overeenftemmertde berigten ,
gedurende den, tijd van 62 jaren, de posten van Geheimfchrijver en Voorzitter in den Raad der Dotnei.
nen bekleed , bij drie achtereenvolgende Prinfen van
Orange , te weten FREDRIK HENDRIK , WILLEM DEN
11 en WILLEM DEN 111 Zijne verdienflen verhiey en hem tot de Ridderlijke waardigheid; zijn aanzienlijk vermogen , tot Heere Tan Zuylichem , .Monickenland
en Zeelbein. Goede befcheiden getuigen , dat hij ge7
noemde Vorften eerlijk gediend, en hunne belangen met
ijver bevorderd heeft. Buitenlandfche Bezittingen en
Heerlijkheden van bet Nasfaufche Huis , door dezen en
genen Vorst bezet gehouden , heeft hij aan dat Huis
te rug bezorgd. Vier jaren handelde hij in Frankrijk
over de teruggave van het Prinsdom van Orange , en
clam er bezet van , in 1665 , namens zijnen Meester.
Niet tang daarna bragt hij 't beftuur van 's Prinfen
bezittingen in Zeeland op geregelden voet , en words
gezegd deel gehad te hebben in de benoeming van WILLEM DEN 111 tot Eerften Edele't welk het begin
was van latere verheffing (4.). eSchoon zeer veel in
denktrant verfchillende , bediende zich DE WITT van
Item in Frankrijk, welks partij hij bier te lande 't meest
was toegedaan , volgens de brieven van den Graaf
VESTRADES (s). Niet alleen gewigtig, maar ook veelv ul(*) Korenbl. D. I. bi. 211399.
(t) Korenbh D. I. W. 398'.
BAYLE Didion. Art. zuy11CHEM. — MORER1,
Art. HUYGENS.— SCHELTEMA, Staat.
kundig Nederland , Art, HUYGENS.
(4.) Korea'. D.
bl. 398. SCHELTEMA Staatk. Ncderl.
Art. HUYGENJ.
(S) Lettres , Memoires &c. de M. le Comte D'ESTRADES
Tam. V. Lettre de 13 janvier 1667. IWenficur van Zugieheits
ft.rt grand Partifan de la Frarce en ce pays.
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vuldig waren de bezigheden van HUYGENS , in zijne betrekking als Hoveling , Raad en Geheimfchrijver van
den Vorst ; terwiji hij FREDRIK HENDRIK 00k dikwijls
in bet Leger vergezelde. Dit blijkt niet flechts uit eenen
zeer aardigen brief (*) van Hoo?T, gefchreven ten tilde der belegering van Sas van Gend , maar tevens
nit de overfraaije Opdragt van VONDEL aan HUYGENS ,
Coen deze hem den Pact (te weten P. VIRGILIUS MArto) in het Nederduitsch kleed aanbood. „ Dit werk,"
zegt hij , „ verlangde het eerst in HUYGENS handers te
11 vallen , en gekeurd te worden van een tong, die zoo
keurigh op verfcheide taien , de Zanggodinnen zoo
„ toegedaen was, dat ze hem oock gewitligh tot in de
1, fchaduwe van zijn legertente , onder trommels en
„ trompetten , en donders van kartouwen volgden , en
,, de pijnelijckheid en geestwonden des verbolgen °or,' looghs hielpen verzachten en genezen."
De hooffche bekommeringen werden bij HUYGENS
aangenaam afgewisfeld door huisfelijk genoegen , door nitfpanningen op Wsijck , en de guile verkeering met Vrienden en Vriendinnen, zoowel uitmuntende in geleerdheid
en kunst , als zich aanprijzeude door opregtheid en zoo
eenvoudige als beufche zeden. Gehuwd met SUSAN...
NA VAN MERLE heeft hij een uitvoerig fink , getiteld
baghwerck , inzonderheid ten Karen gevalle vervaardigd.
Bit bevat een ontwerp , Haar 't weak zij gezamenlijk,
onder afwisfelende bezigheid en uitfpanning, den dag
wentchten door te brengen. llit auk is echter onvoltooid gebleven , bet dagwerk niet tot den avond gebragt , maar op den middag blijven fleken ; want zijne
Sterre , dus noemde hij zijne Gade , die hem iu dat
werk tot Leid -Pierre diende (t), zag hij verdwijnen ,
na zich niet huger dan tiers jaren (-1-) in haar zacht en
troostrijk Licht verheugd te hebben. Van bier zijne
klagte:
()eh Sterret noch wat flraelel noch Lin nog van medooghen
Op der onwaerdighe, die noyt en fallen droogen!
t' zeewaert in, en Net my op het Nand!
Hoe treckt
(Wat feg ick dweepende?) Hoe geeft ghy u te land

En

(*) Brief 205. Zie de verzameling van dezelve in de Menvlwerken , Amit. 1 704.
(.I.) Korea/. D. I. bl. 364.
Korenbl, D. L bl. a5t.
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En laet my in de Pinck. ter wellust van de baeren,
De baeren defer eeuw? Wy wilden t'famen vaeren,
En deelen 't onweer half, en half de blijde vaert:
'T gevaerlixte gevaer was welvaert daer ghy waert,
En, daer ghy niet en zijt, is welvaert qualick fpoeden :
Hoe fpoedc ghy dan te land, en tact my in her woeden ,
In 't woeden tegens My, mijn' Onlust en mijn Lust?
Ey Sterre voelt noch wat mijn onrust voor uw rust.
De werelt is foo barsch , foo koel van medelijden:
Wien fal ick fonder U doen deelen in mijn lijden?
Wie fal mijn toevlucht zijn? wie fal my eenen drop
Van traenen leveren uyt half foo vollen krop
Als mijne dagelix ter halver vloet fal fwellen? (*)
VONDEL zocht hem te troosten, en , wijzende vooral
op het behoud der telgen uit zijnen echt gefproten I be.
fluit hij aldus:
\Vat moth ghe 't onverbidlijck hol ?
Uw fchoone bloem is in haer bol
Gekropen om weer op te ftaen
Daer heur geen hagel -fteenen Chen
Noch al te horde ftraelen rooscen.
Gy kunt u met d'afzetzels troosten;
D'afzetzels, daer heur ziel in leeft,
Ilaer geest en zedigheid in zweefc.
De mensch, die na het oogh vcrgaet,
Herleeft onfterflick in zijn zaed.
Al fchijnt de zerck 't gezicht te hindren,
Men ziet de IVIoeder in de Kindren. (f)

En indedaad, deze Kinderen waren zijn lust en Leven.
Vier Zonen , welke onder zijne zorg tot Mannen opwiesfen , tot Mannen in kracht van jaren , van rede,
en geen gemeene wetenfchap (I.); en ddne Dochter,, het
beeld van Moeders deugden (§). Een dezer Zomen
fchijnt in de vaag des levens geftorven. De mine
(CONSTANTYN) volgde eerlang den Vader op , aIs Gebeimfchrijver van WILLEM DEN III (**). De jongite
(Lo(*) Korenbl. D. I. IA. n47.
(f) Korenbl. D. 1. bl. ifi5.
Ben mijne lieve dry overige Sonen, voor de Korenbloe.
men. Voorts Korenbl. D. I. bl. 340.
(c) Karenbl. D. I, bl. 385.
(**) Zie sart..x en MOREItI Os bo y. over de Kinderen van
(.I.)

ELTGENS.
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'even, Afgevaardigde
was , g,edurende
ter Admiraliteit van de En de tweede Zoon
(CHRISTIAAN HUYG.EIVS) is, als Wijsgcer en Wiskundi.
ge , niet ilucbis door zijne Landgenooten , maar ook
alomme door huitenlandiche GelecrAel gerekend onder
de grootfie manner , die unit Lulu V1=, cierland tot sere
firekten, zoo wegens doorwrochte fcnriften , als belangrijke uitvindingen. Hij was de eerlte, zegt de Abt
DE LA PLUCHE , die de Uurwerken door Slingers regelde , en deze in de plaats ftelde der weifelende Onrusten; hij was het , gelijk den Natuurkundigen bekend is, die het Pendulum Cycloidale uitvond, 't welk
hij op de Uurwerken toepaste, en 't welk de flingeringen , 't zij ze groote of kleine bogen beichrijven,
denzelfden tijd volhrengt; — hij was het, die de leer
der botfingen wiskundig uiteenzette , toen de Engelfche Natuurkundigen daarop bun vernuft vruchteloos
fpitf1en; hij was het, (om nog dit flechts te vermelden) die op de ontdekking van den Ring der Planeet
Saturnus , en van een' derden Wachter van dezelve,
zich beroemen mogt , als eene vrucht zijner fterrekundige waarnemingen (*). Geen wonder, derhalve , dat
HUYGENS zich in dezen Zoon verblijdde, die bovendien,
als beoefenaar der Teeken- , Toon- en Dicht-kunst,
door VONDEL vereerd is met de loffpraak
(LODEWIJK)

Zoon vol geest, die uwen Vader
Afbeelt, niet alleen in print.
Maer in Deught en Geest noch nader,
En fijn pen en gouden int
(f)
Naefweeft

Maar wie zal bet clan den Vader ten kwade duiden,
dat hij , vooral met dezen Zoon ingenomen, in het gedicht de Zeeftraet , 't welk zijn zwanezang was, van
ontwerpen en uitvindingen fprekende, die men nimmer
had gedacht tot (land te zullen komen , als voorbeeld
daarvan dit volgende bijbrengt:
Hada'
(4') MoRERs als boven.
(t) Spore aen CHRISTIAAN HUYGENS, gepiaatst VOGT de !Co.
renbloemen.

K5

is*

CONSTANTYN HUYGENS

yemand oyt gewacht, dat yemand in onr dageii
De Son foo na fou gaen, dat eens het eewigh klagen
Van ontrouw Raderwerck ten einde wefen fou
En geen meer twijilelingtt aen Veer of Wicht of Touw?
Siet wy befitten 't foo als 't niet en was re hoopen;
Men houd' het my te goe, derv' ick ray Grootvaer doopen
Van d'allom lieve konst; Hy, dieze heeft verfmt,
Is mijn affettelingh; Soo is fy mijn Kiudskind. (*)

Aldus fmaakte HUYGENS de onwaardeerbare genoe.
gens , hem aangebragt door dezen Zoon en zijne andere
Kinderen , mede uitflekende in aanzien en wetenfchap.
Under dit genot , en der aangenaamheden , geboren uit
de briefwisfeling met de beide HEINSIUSSEN
met vos.
SIUS, PUTEANUS MURSENNE , DESCARTES, HOOFT,
ISARLIEUS , ANNA MARIA SCHURMANS , ANNA en TES+
SELSCHADE VISSCHER en anderen (t); onder het ge•

nor der guile verkeering met foramigen van dezelve (4),
en eindelijk in de bewustheid van welbefteden tijd en vermogens (§), bereikte CONSTANTYN HUYGENS den hoogen ouderdom van 90 jaren en 6 maanden ; doorgaans
gezond levende (**) , en, naar de getuigenis van BAYLE (tt), zonder het vaste en levendige van zijnen geest
te verliezen , zoodat hij , om de woorden van HOOFT
op hem toe te pasfen , „ uit het banket dezes levens
„ geroepen werd , niet eer hij verzaad , en eer hij
„ overladen was." (44)

Het tot hier tot aangevoerde trok ik nicest uit 's mans
eigene werken. In de opgave van 't een en ander rakende zijn Zedelijk Karakter,, waartoe ik thans overga,
heb ik zelden ander fpoor kunnen volgen. Langs dit
pad vond ik bijzonderheden , die mij gunftig genoeg
over HUYGENS deden denken , om te beiluiten, dat zijne
gevoelens en inborst overeenitemden , althans in velen
opzigte , met het uitwendig deftige van zijnen

In
(*) Forenbl. D. I. Id. 401. Zie mede op deze uitvinding
Ksr. D. II. H. 479.
(4-) BAYLE als bov, Kor. D. II. bl. 176.
(4-) Kor. D. II. bl. 178.1).4. b1. 441 5449. (S)Kor. D. I. b1.53o,
(**) Kor. D. II. bl. 44.4.
(tt) Dit?ion. Art. ZUYLICHEM.
(4) HOOF? zegt dit van HUYGENS' Vader.
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In velen opzigte, zeg ik; want, behalve dat bet dwaasw
heid zoutie hem , als Mensch, Echtgenoot, Va.
der, Vriend en tioveling, eene vulmaaktheid toe te kennen , die tiler beneden zeidzaam „ zoo immer,, bereikt
wordt , is er nog iets , wanromtrent ik vooraf het
volgende , ter aftnijding van tegenwerpingen , wil aanmerken.
In de gedichten van HUYGENS komen een groot aantal
voor, welken hij :len naaw van Sneldichten gegeven heeft.
De meeste van dezelve bewijzen , door het aardige , pun,
tige en geestige , dat HUYGENS een man moet geweest
zijn , ongemeen levendig van geest , en tevens van eenen
opgeruitnden vrolijken aard. Maar in vele van die Sneldichten, alsmede in een-Kamerfp,1 of Klucht (*), door HUYGENS vervaardigd , vindt men eene onkieschheid in uitdrukking , en te openlijke voorflelling van dingen, welke
men liefst onaangeroerd, ten min& onuitgegeven zou gewenscht hebben van een' man, door aanzien en deftigen
Rand zich onderfcheidende. Soortgelijke onkiefche aardigbeden zouden wij althans in onzen tijd onbeflaanbaar
achten , en met de welvoegelijkheid, en met het aanzien
van mannen , getleld in de eerfte posten van den Burgerftaat. 't Is waar, het valt niet te ontkennen, dat
bet linemen van de dingen plat weg bij hunnen naain
fomtijds minder nadeelig is voor de zeden , dare bet opwet lien van onbetamelijke driften door kunflige be.
fchrijvingen of dichrerlijk-e verzieringen , aangezet met
bet prikkelende van dartele dubbelzinnigbeden eener vetfiinder belchaving; maar dit neemt het bedoelde onwelitandige van bet eertte geenszins weg. Ook weet 1k,
dat men , bij de beoordeeling , den tijd, waarin de Dichters leefden, moet in het oog !louden, en dat men ten
tijde van HUYGENS daarop minder naauwlettend fchijnt
geweest te zijn , blijkens het voorbeeld, onder andere
van CATS een man insgelijks van hoog aanzien in de
Maatfchappij , en in wins fchriften men evenwel dit
onkiefche aantreft. Doch bier flaat weer tegen, dat men
hetzelve op die irifze , zoo veel ik weet , in de gedichten
van HOOFT en VONDEL ) die ook in dien tijd leefden ,
Diet vinden zal , en dat DE DECKER en CAMPHUIZEN
zich zeer ernflig daartegen verzet hebben. Indien HUYGENS

r Tt1 : 7;ti?

,

Klucht. A'-rerbl. D. 1. b!, 567.
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GENS en CATS te dien opzigte van kieicher fmaak ge•
weest waren, zij hadden het nu bedoelde , dunkt mij ,
te zeer beneden zich gerekend , ow daarmede, zoo wet
hunne antlers zinrijke en geestige werken, als hunnen
deftigen {rand te ontiieren. Ten aanzien der gemelde
Klucht, heeft HUYGENS zelf het ongepaste gevoeld; hij
noemt ze eene vocklerii , en zegt , „ vele en gewigtige
bedenkingen aangewend te hebben tegen tie menigvuldige nanporringen van alte goede Vrienden, die wilden
dat hij dezelve met de rest aan den dag zoude laten ko.
men ; — maar niemand wilde gehoor geven, en zoo
geraakte het verworpen jong uit het nest, waarin hij
hoopt dat men gedenken , zal beter flag van fchepfelen
uitgebroeid te zijn (*)." Wenfchelijk ware het geweesr,
Haar mijne gedachten dat HUYGENS den drang dier
Vriendenkrachtiger weerftand geboden had. Het bedoel•
de onkiefche laat zich toch met zijnen aanzienlijken
Rand niet wel overeenbrengen (j-). Maar 't is eene geheel
andere vraag , of het nu berispte ons regt geve om hem
te verdenken van het leiden eenes wandels langs wegen,
welke de wellust baant naar de tempels der onkuischheid.
Buiten duchtige bewijzen van elders, zoude ik dit niet
gaarne uit bovengemeld gebrek aan kiefchen fmaak beiluiten. En daar zelfs een enkelde misflap van dien aard,
indien zij bewezen ware, geen voldoend bewijs- zoude
opleveren van een doorgaand
hettaan , zoo
dit
weerhoudt mij te meer van tilt
ongunflig vermoeden,
ten opzigte van HUYGENS , zijne herhaalde betuiging
aan gemeenzame Vrienden (4-), ten aanzien der verleidingen van weelde en wellust , door hem kloekmoedig
befireden; naardien hij de onberchaamdfle veinsaard had
inoeten zijn, indien zijne betuigingen waren gelogenftraft
door een ongebonden gedrag.
Het

(*) Korenbloernen, D. I. bI. 56o. Te vreemder is de uitgave
van vele zijner Sneldichten , indien hij omtrent alien in acht
genomen hebbe de les van QUINTILIAAN , door hem vermeld en
herijmd, D.
bl. 268.
(j) Ip de hloemkrans van verfcheidene gedichten, door eenige Iiefhebbers der Poezij bijeenverzameld, en uitgegeven te
bij L. sPILLEBOUT 1659, vindt men een fcherp hekeldicht, akende de Kluebt van Trijntje Cornelis.
(4.) Zie, onder andere, Korenbl. D. I. bl. 442. Zelfs in het
vers aan ziinen vijand : „ vuyle Vrouwen keunis" enz.
zie Korahl. D. I. bl. 445.

ALS MENSCH BESCHOUWP.

153

Het gedenken aan deze eigene betuigingen van HUYherinnert mij aan iet anders , 't well( ik vooraf
wilde aanmerken. Te Wad] : HUYGENS fpreekt in zijne
gedichten nog al dikwijls van zichzelven. Dit geeft gelegenheid om hem uit zijne eigene fchriften te leeren
kennen ; maar er that tegen , vooreerst, dat het naar
verwaandheid riekt , zichzelven , en wel openlijk , in
gunttig licht te plaatfen; ten andere, dat men niet zeker zeilt op het kompas van iemands vvoorden , onveiligst
op de uitboezeming, van dichterlijk vernuft.
\Vat het eertle betreft, 'k wit het niet van hooggevoeligheid vrijpleiten , en houde het voor een' trek van
overdreven eigenliefde , wanneer men er gedurig op nit
is, zijne eigene beltwaamheden of deugden anderen bekend te maken , door bet ongevergd vermelden veler
blijlten van vernuft of prijswaardigen inborst. Doch
men heeft menfchen, die dit kennen doen met eene galheld en onopgefmukte rondheid , welke geenen twijfel
laat aan de ware meening des harten; menfchen, van
wier opregtheid men zicil ten voile overtuigd houdt ;
die, om zoo te fpreken, te dezen aanzien hard op denken, en ook niet fchromen, daar het pas geeft, hunne
gebreken te erkennen. Misfchien behoorde HUYGENS onder
deze Karakters. Hij was levendig van aard , vurig van
geest, eerzuchtig, maar ook road en opregt, niet fchro.
mende zijne goede hoedanigheden in zijne eigene fchrif•
ten aan den dag te leggen , maar tevens erkennende,
dikwijls het oog op zijne gebreken te vestigen. Van het
laatRe kan getuigen , 't Been hij aan zijne Echtgenoote
zegt , hij gelegenheid dat hij fpreekt van de gewoonte der menfchen, om zichzelven uit een te gunttig oog.
punt te befchouwen, en zich met anderens Felten te be.
moeijen.
GENS

Lieve Sterre, daer ick mijne,
Mijn' ontelbre feilen heb,
Tot een of te fpinnen web;
Hoev' ick in der bueren hoecken
Geen gehaspelt werck te foecken.
Lace our ooghen inwaerts lien.

Die fich foo veel kan, gebien,
Sal de Deughd, de Rust, de Reden
Daghelix wat Hader treden. (*)
Wat

(*) Karenbl. D. I. hi. 218, 538.
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\Vat eindelijk betreft , dat men op 't kompas van iemands woorden niet altijd veilig af , 't minst op de
uitboezeming van dichterlijk vernuft , — deze zwarigheid is ten aanzien van HUYGENS geringer,, zoo wegens
de rondheid van zijnen aard , als wegens de getuigenis
zijner iijdgenooten. Gefteld toch , de taal van LE
r,LE U (*) zij door bet vuur der Vriendfchap te zeer
ontfleken geweest , toen hij HUYGENS dus begroette:
Gy, op wiens trouwicheid de groote FRED' RYCK rust,
01 onbewogen ziel, tot Hoilands lint geboren,
Die, rontom in de weeld' en midden in de lust,
Door weelde noch door lust u nooit en liet bekooren. —

het is niet noodig dat wij ons hier op alleen veriaten;
de achting , welke HOOFT niet alleen voor 't vernuft, maar tevens voor de zedelijke hoedanigheden van.
HUYGENS voedde, en diens trouwe als Gefchiedfchriivet tevens, maken voor ons belangrijk twee, getuigenisfen , waarop wij niet fchromen met genoegzame gerustheid af te gaan. In zijne Nederlandfche Historie een
kloek beflaan van HUYGENS' Vader in Engeland vermeld
hebbende, voegt hij er bij: „ Wiens Zoon , de Ridder
CONSTANTYN HUYGENS , Heer van Zuylichern , jegensS, woordig 't zelve ampt Cte weten van Geheimfchrijver) by Prins FREDRIK HENRIK bekicedt; inborst,
gezooght met den room der zinlijkfle zeden ; ver1, nuft,, doorzult in 't mergh der heufche konften en
achtbaarite wetenfchappen ; kerne der aardigheit, en
„ ooghelijn van dat Hof (t)." Behalve deze loffpraak , heeft dezelfde Schrijver niet geaarzeid van HUYGENS Daghwerck (4.) openlijk te getuigen:
Veel is 't waard voor Lien en Linden,
Dat gby komt uyt IIUYGENS halide11
Die geen ander zedefpoor
Schildert, dan zijn hart verkoor.
Daer, in 's werelds onderrechten,
Praet en daedt te zamen vechten,
Vecht men om des Leeranrs zin ,
En zijn' woorden gelden min.

Vee(4') Korenbl. D. bl. T87. (t) FIoorr's Ned.Hist. b1.77s.
(4.) Korenbl. D. I. hi, 179.
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Veelen , die van deu7,hcien fchreeven ,
Wischten 't uyt met flrijdigh Leven ;
Blaer zijn letter en zijn geest
Schoeijen juist op done leest.
Op dezen grond nu ons vertrouwen vestigende , leeTen wij uit dit Daghwerck(*) van HUYGENS in de eeri1e
plaais kennen den eerbied , door hem voor den Gods-

dienst betoond; terwiji zijne Brjbelllojfe blijk geeft, dat
zij hoover bij hem Proud, dan om flechts te dienen tat
voorwerp van dichterlijke verlustiging. flij was. een
ijverig Protestant, en de gevoelens der toen heerfchende Kerke toegedaan. Laauwheid konde hij in niemand
dulden. De tegengeftelde ijver droeg wet eens bet merle
van te groote vurigheid , waardoor hij zich meermaten
aan berisping blootftelde (f). Teel gebeten tegen on.
verfchilligen , en bier en daar fcherp tegen andersdettkenden, zoude hij een blinde ijveraar of heethoofdige
drijver kunnen fchijnen. Dan ter voorkoming van dit
vermoeden dien ik te vermelden, dat hij met den geest
der belangftelling in zijne denkwijze te gelijk dien der
Christelijke verdraagzaamheid aan den dag lege. Ten
opzigte tier dolenden in zijne oogen zegt hij onder
‘andere :
Met ick hem om fijn doen ; vloeck ick hem om fijn dwaelen,
Dat ly den Hemel niet. 1k yacht hem of te haden ;
Ick thoon hem fijn gevaer; ick wijs hem beter pad
IVIet all' mijn Redes rant: Soo by fe niet en vat,
Irk fucht hem droevigh naer; ick vvenfch' hem beter' ooghen;
Ick firaf hem met niet meet dan broederlick medooghen;
Irk doe hem, wat ick wou, dat my gebeuren kond'
Wanneer een broeder my een flal-licht volgen vend.
God roep ick tot fijn hull:, God die my beeft bevolen
1Vlijn vijand wel te doen: want felver foud' ick doolen
En in den donker gaen, gund' ick mijn naesten quaet
to fa/Ye fijn el/end met Christeloofen haet. (4)
Som.
(*) Koreal. D. I.

bl. 191.
((•) Onverdragelijk was hem bovenal , dat TESSELSCIIADF, den
Roomfchen Godsdienst bleef omhelzen. Van bier de fcherpe
verzen, deswegen aan haar gerigt. Zie bij v. Koretabl. D. II.
bI.164, 173, 1131. Hierover van BARUEDS berispt , verdedigde
JitiY4ENS zich met te zeggen: „ Dat hij de roede niet fpaart, de , wiji hij het kind te lief had." Zie
D./I. bl. 67.

(4) Egrenkl. D. I. bl. 354.
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Sorntijds verpligt, fonitijds tegen wil en dank, in den
Haag, gedrongen , zich over ftaatkundige en Gods.
dientlige gefchillen uit te laten , wile hij dezelve geheel van zijn Buitenverblijf Hofwijek verbannen hebben (*). De /line der twisten was in zijnen tijd wel
eenigzins gematigd , doch niet gekoeld. Echte verdraagzaamheid ftrekte van daar tot roem ; geliik ook
hem de denkwijze vereerde , welke hij openlijk verklaard heeft, ten aanzien des karakters van een opregt
Christen.
Godsvrucht, eensgezindheid, en deelneming in elk'Anders droefheid en vreugde (t) waren de bronnen van
huisfelijk geluk, waarin hij met zijne Echtgenoote deelde. Dit geluk bloeide door vereende zorge ter veraangenaming der verkeering met hunne Vrienden, en de voile
zegen des Huwelijks werd gefmaakt door eenttemmige
poging ter veritandige opvoeding van Kinderen , die
hunne wellust en vreugde waren. Dozen zochten zij
onvergankelijke fchatten van deugd en wetenfchap na te
laten ; zoo dat HUYGENS, als Grijsaard, voor den Allerhoogften betuigen mogt
Ick hebber, door Uw mist , van kindsbeen ingeplant,
Wat deughd, wat wetenfchap, de diensc van 't Vaderland
Van fulcken eifchen magh; men achte wat fy weten,
Men ache het niet; mijn forgh heeft fich in als gequeten,
En 't queeckfel heeft fich felfs gequeten foo het most,
En manlick uytgevoert het geen ick wel begost. (4)

Voorftander van de oude eenvoudige Ho/landfche deftigheid, was zijne levenswijze zoo min onillagtig, als
de aanzienlijke ftand , waarin hij leefde , toeliet (s).
Vijand van alle gemaaktheid in taal en zeden , haalt hij
meer dan eens geestig door het misbruik der Franfche
woorden ter verbastering der moederfprake , en het be=
lagchelijke dier hooffche taal cinder het vrijen.
Als
(*) Korenbl. D. I.

bl. 353.
(t) Zie het Gedicht Daghu'erck,
(4.) Korenbl, D. I. bi. 393.

219 env,

Korenbl. D. I. b1.207 enz.
(s) Korenkl. D. I. IA.
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van de Landlieden flare/ten•
Als ick het overweeg (zegt
fy wetenf' uyt te voeren,
de)
De foete vrijery, met aerdiger
Dan wy met al ons Hoofsch gelarm en gefoupir.
Wy fchamen ons Moerstael,
't gelden fat met minnen;
Verlieft worth, amoureux , en van geva lien ruiner!
Niet mill als „rens ravis ; beltoorliciTheen attracts;
nimmermeer, jamaris;
Gewonnen.gnrist , jayear,
Bruyn ooglien, bea::x elclairs, beaux f2leils, en beaux afires;
Misuoegen, desespoir; blauW-fchenen-zeer, desafires.
Als of het vrijipei feif niet Imps genoeg en waer,
Wy doender bellen toe, en haelen, 'it weet niet waer,
Weser me de fottigheid ter deglien uyt magh klincken,
Als ick een vrijtler waer, de vrijcr fon my fducken
Die uyt den Lunde liep om tolken van CO hell,
Vergeeft my, jonghe
ik keur 't een malle Bert
Al 't finneloos gelaet Baer m6 ghy meent te proncken.
°K heb oock eens jong geweest , 'It heb flock eens voeien vonekett
Dat Min heet in goed Duytsch: maer tot de ratferhy
Die in de finnen fl et en viel ick noyt van my. C)

Tegen de dwaze pracht van dien tijd heeft hij een
hekeldicht gefchreven, en , order den titel van Kostelick
zijnen Vriend CATS opgedragen. Tot die kostelijkvermallen wilde hij niet dat zijne Gade verviele, maar
zich nevens hem vergenoegde , om , des noods , Vast
verre den Franfchen dwang te volgen; nooit eerder,,dan
wanneer het door hen gebruikte, als te lang in onbrnik,
fond belagcht te worden. Ware er iets beftendigs3
zeide hij , in de heerfchende maniere , men mogt het
zich getroosten;
Wiser verr4 van defe ftrand verfeilen onfe lusren;
fat geest beet in den meuschvindt ongemack in 't !listen*
Rust in 't veranderen, last in de nieuwigheiti;
Dry dagen zijn de maet van onf' gheiladigheid.
prijst fy Kap en Rock, nu looft by Broeck en Hoed:
Befoeckt eens beide weer, eer thienmael hoed of rocken,
Eer thienmael kap oi'oroecit des avonds uytgetrocken,
Des morgens aenge.past , iijn meester heb gedeckt;
Begeckt my eewelick, foo by fe !Bet begeckt,
Soo fy fe niet verfoeyt, en beid' u Bogen heeten
fiat immer haer vernuft die lengte met die brcedten,
Die ploy, die pluys ,die plauck, dat rimer, die fo6, die iliebb?„,
Dien tuyt, (lien tip, dien top vont fraey verkorcn hebb'.

(') Korenbl. D. I. bl. 363.
MENG. Ii309* NO* 44
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Dus handen wy te deal dien onverdienden fegen
Des wreveligen volx , dien brood en kwakkel-regeo
De lasterige lip tot fwijgben brengen most;
Waer 't onfe wollen draed het flijten niet en kost;
Waer 't. onfe webben oock in dry- mael vijftien jaeren
Steeds nieuw,, en altijd oud, en beide noyc en waeren;
Wy fmoorden onder 't pack van ftadichheids ellend,
Wy flickten in 't verlang van veertig jaeren end. (4).

Door opgeruimden geest, luimigen card, heufche ze..
den en uitgebreide wetenfchap , was HUYGENS zeer gezien bij de eerfte Vernuften van zijnen tijd. Gedienttig
en verpligtend was hij jegens hen, die zijne hulp en
voorfpraak verlangden , doch die hem niet altijd met
dank, dikwijls met werelds loon, vergolden (t).
had — zegt BOXY (4) des Prinfen oor; geleerde mannen 't zijne. Van zijne heufche dienstvaardigheidfchreef
NOOFT : „ Gelijk het fchijnfel der zonne , in 't ftraalen
door eenen gehoolden fpiegel , kracht van het heldere
glas krijgt , om doove ftoffen daatlijk tot vuur te maaken ; alzo groeit de glans der eeren , die bij bemiddeling van UE. Gall, verworven worden , diermaate
't glijen door haare handen en neemt zulk' een bekoorlijkheid aan , dat bet der, zedigheid zelf kunst waare ,
zich te houden van heeter en heeter toght naa meer,, hoe
wet zij ook moglIte ontfangen hebben."
HOOFT fiond in groote waarde bij HUYGENS, en deze
wetrkeerig bij denDrosfaard ("). Ongemeen was Reeds
de eer en het genoegen , als HUYGENS het getal der edele gasten te Muyden en te AmIlerdam ten huize van
HOOFT vermeerderde. In den Haag en op Hofwijck waren
ook HUYGENS ' Vrienden welkom. Doorgaans hield hif
op deze Hofftede, te Voorburg , zijn verblijf van 's Vrijdags tot Maandags. „ Daar keurde men bet foetae /even, 't welk gefpeckt was met ftrakken ernst en fchuldeloos jock (if)." Ligchaamsoefeningen , het fchieten
naac.
(f) Korenbt. D. II.
(4.) In het Gedicht op de Korenbloemen, v•:56r dezelve

(*) Korea?. D. I. bl. 84.

(§) Br. 20I.
blijkt nit de vele en heufche Brieven van noorr.
Zie de Brieven van HOOFT aan HUYGENS, en bovendien Mr_
I. SCFIELTEMA ' S pitmuntende Redevaering over de Brieven van
JI0OFT, bl. 72 env.
(f f) Korenhl. D. I. bl. 369..
plaatst.
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mar 't wit , 't balflaan, kegelen en andere, gal men, ter
uirfpanning , de voorkeur boven Ichaken , verkeeren,
dammen enz. Verre van daar moest verbannen blijven
bet fret, daar gunst-verlies en wrok bij geld . verlies me.
de gemocid was.
k Verdoem den Teerling Hier, 'k en heb niet op de Caert
Dan dat ick houw, de tijd kan beter zijn gefpaert
Als foo te lore gaen: en middelmatig nurten
Verfchoont de leegheid felf, en kan inijn opipmeck fcliuttem
311aer deer verlies en winst van Mime geel of wit,
In fchiju von vriend:rjeltheid , der feelers hers befit,
Deer 't ooghmerck itrijgen is, wordt fpel een . flagh van krygen,
En die den flash verliest, voor uytterst magi' by fwijgen,
Meer 't is een mensch die fwij;:ht, en, ken ick menichenaert,
Doer is geen hers f)c, !wet, geen' Halle foo bedaert,
Of afbreuck in de Bois maeckt fpijtighe gedachten,
Die 't meester]ixt gewelt van Reden met verkracbren
(En 't is der wijfen felf hoer uyrtertie gepoogh)
Of ' t fpijt wil uyt den moot, tell minfien nyt bet oogh.
Wet light my aen dat beet,. war lust my, lieve Vrinden,
Die flus mijn tafel, fins snip wandelingn berainden,
Stiifwijgende re lien vervloecken mijn onthael ?
Of lachr de Ions hoer toe, wat lust my 't gasren -mad
Met nieuwe rekeniugh van kosten te befwaeren
En worden tweemael Waert, en moeten my bedaereri
Als of ick geerne fchonck het geen ick noode

En maskeren mijn beet met vrolielre verds ? (*)
Iluvonris was zeer fpaarzaam op den tijd. Tusfchenbeiden web eens overkropt van v2rvelende ambtsbezigbeden, welke hij bij bet Rad van Lvion vergeleek ,
eenen Latijnfchen brief can zijnen gemeenzamen Vriend.
Welken brief hij onderfchreef -E
.13ARL./EUS
firisto meo, Zula Principis (1).. LTit. 's Prinfin Hof,
Rosmolen. Dagelijirs was hij des voorwiddags reeds
vroeg genoodzaakt zich te verledigen „ tot de aen.=
fpraeck van allerhande aenioekers." fait deed hij, niet
eerbiedinge der grooten
en minzaanTheid jegens den.
geringeren.
End-

C) Koenbl. D. I. H. 370.
(j-) Vid: Ep. C. HUGENI' C1;r, vino C. BARLX0 1636. 061.4. Gar. virorsill ex 21Iufoo
BILANC G. I:, ad 17; C. J,
Amft. ce
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Endtelijck op 't hooger dagen ,
Van belegering ontflagen ,
Sal ick 'c wagen iv. 't gedrang
Van het ijdel - uren fang ,
Dat men in de hooffche mueren
Overduldigh uyt moet dueren
In een hoeckjen van flavveel ,
Van geweven goud in geel,
Van Chronijcken aen de wanden;
Wanden , die, met zijde panden,
Berghen fpinneweb en 1/of,
Evenbeeid van 'c dubbel Hof. (*)

HUYGENS was Hoveling; doch niet in dien zirr,
dat hij een blind Dienaar was van zijne Meesters.
hofles:

Die altoos wel en welkom vvil ta Hoof zijn ,
Moet veeltijds blind, en veeltijds loin en doof zijndeze holies, door hem fchertfende gegeven (t), heeft
hij zelf ten minfte niet altijd opgevolgd. Het blijkt
waarergens, dat tusfchen hem en WILLEM DEN II eene
aansierkelijke verkoeling ontftond, wegens diens heerschzuchtige oogmerken en geweldige maatregelen. Evert
weinig verdroeg hij zich met 's Prinfen Raden c. aluscH
en C. PAAUW, en poogde in eenen anderen werkkring te
geraken, 't welk echter niet gelukte. Hij was een eerlijk Hoveling, zich tot hoofddoel ftellende 't aoeken err
fmaken van het vroom genoegen eener vaste aide, die
Naar zelve beheerscht, min op loon dan op dank begaan is, en, zonder ander wit , het w6 beoogt (4.).
Conflanter was zijne fpreuk ; Vasthart (§) noemden hem,
wel eens zijne Vrienden. Geen vleijer,, was hij ook niet
zoo verwaand , zich onverdiend deel te eigenen in den
dank, den Prinfe voor 's Lands befit= en zware moeiten fchuldig. Dit noemde hij de zeisfen in diens gran
te flaan (**). Getrouw in opregten rade, hield hij
zich buiten ban en boete , bij 't mislukken van be1eid. Gelukte het, hij wilde 't aanmerken als of hij nit
den
(*) Korenbl. D. I. bl. 199.
(f) Korenbl. D. H. bl. 429.
(§) Korenbl. D. I. bi. 457
Korenbl. D. I. bl. 2oi.
en elders.
Korenbl. D. I. W. 202.
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den kei vuur gedreven had , 't geen hem flechts het wrilven
kostte , en die , door anderen geflagen , misfchien meet
vonks zoude geven ( a). Bij bevelen , de gemeene zaak
betreffende, kweet hij zich trouw en naarftig (t); —
„ zijn geest , zest VAN DER BURG (4), ftond altijd
fchrap , tot 's Lands en 's Meesters dienst."
Als Geheimfchrijver was hij nacht voor der vreemdelingen ; als Raad , middag voor zijns meesters oogen (§),
en als Hoveling, een fter, die niet alleen van 's Prinfen
Inisterlichtte (**), helder genoeg, om ook door eigen glans
te fchijnen. — Met den woord, hij was de regterhand
van den Vorst , en boven de laagheid verheven , om ,
door vleijerij of averegtsch vermaan van omgewrongen
rede, hem , die zich op zijne trouw verliet , te verfchalken , of geheel anders in , dan buiten Vorften
Kabinet te fprekert (ft).
Soo drong by droogetoets door 't modder van den Hof
Daer bloemen onkruid zijn en meest de vruchten flof;
Soo lagh by in de fchool , daer, van beleefdheid Hegel],
Niet doen van tijdverdrijf, van gauwigheid bedriegen
De meester;esfen zijn: Meer Deughd flond aen fijn oor
En foot die leeringen, met betere daer voor. (4.4.)
Bezield door een waar gevoel van eer, koesterde hij
eene denkwijze over 't vergelden van ongelijk , zijns
waardig. Dat bet hem zoo min aan vijanden en benij.
ders , als aan vrienden ontbrak , yak ligt te befeffen.
Een uitgebreid vers (§§), Mijnen vijant vrede ,getiteld ,
bewijst de edelmoedige inborst des mans, die elders,
met beroep op den Alwetenden, betuigen dorst (***):
Men beef( my met de tough befprongen en beilreden,
En tot de wraeck geterght; maer Gods bevel en Reden
Zijn ftadigh meesteren van mijn beleid geweest,
En die mijn hand ontfagh, heeft averrechts gevreest.

Niet
(*) Korenbl. D. 1. bi. sot.
(t) Korenbl. D. I. hi. 202.
(4.) In zijn Gedicht voor de Karenbloemen geplaatst.
(§) Korea/. D. 1. bl. 203.
(**) Korenbl. D. I. bl. 144.
(44) Korenbl. D. I. bi. i48.
(tt) Korenbl. D. I. bl. 200.
(§§) Korenbl. D. I. hi. 444. Zie ook Noodweer , liefde
year teed. Korenbl. D. I. bl. 519.
(*") Korenbl. D. I.
bl. 383.
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Niet ongevallig, dnnkt mil, zal, ten flotte , van deze
"band zijn eene fildche teekening des wijzen Hovelings , bij
de uitdaging tot een tweegerecht (*). De man van eer ;
door ledigloopers , wargeesten of benijders getergd , laat
2ich eindelijk een woord ontvallen, 't wait lioog wordt
opgevat
— Met ziet by fich berennen
En knijpeu in den dwangh van onderlinghe wraeck.
Soo komt hem 's anderdaegs op 't fcheyden van den vaeck
De wisfelbrief te buys van lijf om lijf te ruyien.
„ Ghy, flaet er,, ongewoon tot anders niet dan fcbuylen,
•• Ghy nochtans onbelchnemt, om bet'ren dan ghy zijt
„ Te drucken doer 'thaer deert, te feggen dat haer fpijr,
Gedenckt aen gisteren; en, zijt ghy Man geboren,
„ Staet mergen voor een man die door uw borst wil boofen
„ En ruckender dot Bert, dien Vrouwen huysraed, uyt,
„ Oft wachten dot bet hem gefehiede van een guys:
Dien bitfigen onrbijt en kan by niet verfwelgen.
Door fulcken koelen keel, oft 't herr en wil 't fich belgen;
Sijn geesten zijn fijn gist, en jaegen 't vierig op,
En fenden hem den brok te rugge door fijn !crop.
Weerbaer en fchuldeloos, verwijt en fchuld te hooren ,
floe lila' ick't (mommelt by) hoe ftopp' ick bier mijn ooren,
Hoe lciemtn' irk bier mijn tongh , hoe bind' ik bier mijn hand?
Neen, 't waer te veel geleen; der boofen onverfland ,
Den hooghmoet zy gearaft; 'k wil andren met my wreken
. iergelijcken breken;
n diergelijcken flag op d
liet bloeclige geluck van een doornagelt hem
Tlogh and're voor altijd doer ichromen voor mijn tern. —
Tiller lem bcwaert uw fchee (too knit de koele Reden
Ten grijde, 'tegen 't 1- lert fijn yierigheid, getreden.)
Weer/leen ontfteken ' bloed? %vat foeckt gij in de moord
Von 't maexel dat alleen fijn Maker toebehoort?
ssw terser' heeft de fchuld , wilt ghy s'hier op u hien
En met 'gevaer voldoen , en na noch eons beta/en?
Komt U de firaffe toe der ongerechtigheid ,
Doer diefe niet en lijdt, miin' is de wraeckef felt?
War foeckt ghy dan? Mijn' Eer. thaer is die Eer te vinden'
El diefe my ontaal. Wie kan 't fich onderwindcn?
Ziljn fchelder lleelt fe my, en fal het meer en meer
5uti laugh ick weerloos fit. 0 foecker naer uw Eer
1V/isrekent Cyferaer: die welgewounen fchatten
v,erre buytens reicks van falckei vingren vatten.
y fpouwt fuel na de Maen, maer raeckt noch geen gewelf.
W.e Eer heeft, kan be maer verliefen door fijn felf.
Ewa!.

D, I. bl. 153

env.
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Volherdt ghy evenwel in Eer te willen fchenken
Daer 's eerlick zy befieedt; leert aen fijn Eer gedenken
Die vrd voor lasteringh, die vriendfchap voor verwijt
En d'andre wange biedt aen die op d'eene fmijt.
flaet verlies en winst van eewigheid voorfchreven,
Sy wancklen in ons oogh; die hopen moet, kan beven.
Waer wordt u felven baes, verwint uw eigen bloed,
Die winst is waerd , en wis, en honigh fonder roer.
Gedachten gaen als wind. —
De Bode fchijnt te wachten
Die 't moorder-brief ken bragt ; maer 't dunckt den Bode niet,
Soo fpoedig komt hem voor dit mondelingh bedied:
„ Gaet Vriend, en fegt uw Vriend , ick leerde nimmer wijcken
„ Als voor de Redenskracht; die fal mijn recht doen blijcken,
„ Daer 't Eer en Reden zy. Maer, Meester van de lees
,, Die by en ick befit , is Diefe maeckte alleen.
„ 'k Ben Christen , en Soldaet, en Edelman geboren,
„ En trachte, met de twee, het eerfte alrijd te hooren.
„ 't Beichert-nen is mijn konst, het Schennen zy de fijn,
„ Die fal ick befigen daer 't moet en moge zijn.
„ Quaet doen voor tijdverdrijf ben ick van jongs ontwasfen;
„ Befpringht by my te moet, 'k fal op mijn hoede pasfen ;
„ Maer bidd' hem om geduld , tot daer wy vijand lien;
Daer fai de beste man de leste zijn in 't vlien."

4
VOLKOMINE GENEZING EENER DERDENDAAGSCHE
K.00RTS (febris quartana) DOOR MIDDEL DER
INENTING VAN DE KOEPOKSTOFFE. Door
J. W. KIRCHNER , Med. Dot?.

te dmflerdam.

In de maand Sept. van het jaar 1807 vond ik het driejarig meisje van den Heer G .. . aangedaan met
een Herpetifchen uitflag om de oogleden en den mond ,
alsmede op verfcheiden plaatfen van het ligchaam. Nadat eenige buikzuiveringen waren voorafgegaan , werden aan deze kleine Lijderesfe een tijdlang de Sulph.
Murat. Calomel. en Murias Baryt.. vruchteloos toegediend , tot dat men eindelijk , om de moeijelijkheid der
ingevinge , van het gebruik aller geneesmiddelen afzag.
Nadat het kind nog eenige maanden in dezen toeftand
had doorgebragt , kreeg hetzelve eene derdendaagfche Koorts. Dewijl het allermoeijelijkst was, het
kind de vereischte hoeveelheid koortsbast te doen inneL 4
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nemen , was men . genoodzaakt, deze koorts aan
zelve over te ham Geduremie het aanwezen dezer
koorts verdeVeen de gemelde geheel, zoodat dear,
van in de maand Febr. i8o8 niets meer overig was; terwiji de koorts aanhoudend bleef voortduren. In den
nanvang van April verlangden de Onders van het kind,
dat hetzelve met de Koepokken wierd ingeEnt , hetwelk
op den ,den dicr maand door mij verrigt werd. De inenting had . op den gewonen tijd behoorlijit gevat ,
en . volbragt haren loop zeer regelmitig ; op den 9den
dag begon zich de Areola oni de pokjes te vormen,
zijnde de lode dag van het beloop der Koepokken
juist de koortsdag ; des mieldags ten 3 ure moest de
koorts haren aanvang nemen; doch dezelve verfcheen
niet, maar , in plaatfe daarvan , breidde zich de Areola
over den geheelen opperarm en een gedeelte des onderarm$
zoo verbazend nit als ik nog nimn4er zag , duurde van
den /a tot den e3den dag in dezelfde uitgebreidheid
VOW, hoezeer het kind voor het overige weinig daar.
van fcheen aangedaan te zijn , en verminderde teen at,
lengstens , zoodat op den I7den dag niets clan de gewone drooge korst van de Koepok overig was. Sedert
heeft het kind eene beflendige gezondheid genoten. De
dispofitie , welke hetzelve tot huiduitilagen had, deed
mij eene terugkeering van denzelven vreezen ; evens
wd -is het tiaarvan tot heden vrij gebleven.
Geneesheeren . weten zich dit geval zeer gemakkelijk te verklaren ; doch ik werd tot de gemeenmaking
in dit geacht IMaandwerk aileen aangefpoord em de
dwansheid der menigvnldige vooroordeelen bij fommige ongeoefenden , wegens uittlagen , die wel eens na
Koepokken volgen , en clan alleen _aan de voorafgegaue inenting warden toegefchreven, aan te toonen.

IIET KONINGRIJK FEZZAN.

(Orde.end nit des Heeren

HORNEMAN ' S

Reizen in het bin-

nenfle van 4fiika.)

!Ae grootfte leneete van het bewoonde gedeelte van het
Koningrijk Vezzan , van het noord naar het zuid,
is driehonderd , en van het oost near het west twee,
nanderd mijlen; doch het bergachtige gewest van Harntch
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rutch , naar het oost , en andere woestijnen, ten zuiden en
wester', wordcn onder deszelfs groudgebied begrepen.
Arabieren, ten noorden van Fezzan, zijn in naamt
van Tripoli af hankelijk ; doch zij fehudden dat juk van
hunne holzen , zoo dikmaals zij daartoe de gelegenheid
gun Rig vinden.
Het Koningrijk Fezzan grenst ten oosten aan Harutch
en de woestijn. Ten zuiden en in het zuidoost ligt het
land der Tibboes. In het zuidwest onthouden zich de
Tuarickfche herdersvolken. De Arabieren ontmoet men
in het wesren.
In Fezzan telt men honderd.en-een Ileden of dorpen.
Mourzouk is de hoofdflad , en de verblijfplaats des
Sultans,

In geen faizoen is het klimaat aangenaam. Gedurende den zomer is de butte verfchrikkelijk , en naauwelijks dragelijk voor de Fezzanezen zelve, wanneer de
wind nit het zuiden waait. Getnatigd zou de winter
zijn, indien er niet in dit faizoen geftadig een zeer koude noorde windlwaaide , doordringende zelfs voor de zulken , die aan het klimaat van Engeland gewoon zijn.
Zeer zelden , en in Gene kleine hoeveelheid tevens ,
regent het hier to lande. Zints November des jaars
1798 tot in Junij des volgenden jaars heeft men er flechts
eenmaal donder gehad. Den si Januarij blikfemcie het,
zonder donder. Niet zeiden , echter, gebeurt het, dat
er geweldige winden ZYit het noorden of zuiden opfteken,
en bet zand als in dranikolken om hoog voeren , zoodat
er de ciatnpkring door verduisterd wordt. In bet ganfche land ontmoet men rivier noch beck. De grond is
een diep zand', ten bodem hebbende kalkaardige rots,
pootaarde of klei.
Dadelen zijn het voornaamfte voortbrengfel van het
Koningrijk Fezzan. In het westelijk gedeelte groeit
Senablad , beter van foort, dan nit Tibboes wordt gebragt. De tuinvruchten zijn er evervloedig. Tarwe en
rogge zouden er wel voortkomen; maar ,'t zij men in de
onbedrevenheid der landzaten in den iandhouw , of in
derzelver luiheid , of in den dwingelandifchen regeringse
vorm de oorzaak moete zoeken : zeker is het, dat het
land niet genoeg van dit graan tot eigen gebruik oplevert;
bet verder benoodigde koopt men van de Arabieren in
het noorden.
Os,
Zeer weinig werks maakt men van de veeteelt.
fen
L 5
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fen en koeijen vindt men niet dan in de vruchtbaartle
fireken ; en nog zijn ze tiler fchaars. De osfen worden gebruikt tot water putten. De geiten zijn er zeer
menigvuldig. Schapen worden er in het zuidelijke gedeelte des Koningrijks aangefokt , en men ontvangt ze
ook van de Arabieren. Van de wolle wordt eene ftoffe
bereid , Abbe genaamd, die zeer grof is, en tot de algemeene kleederdragt dient. Weinige paarden vindt
men er. De ezels worden tot last- of trekdieren gebruikt. De kameelen zijn er zeer zeldzaam ; men vindt
ze alleen bij de rijke kooplieden. Alle deze dieren
worden met dadelen gevoed.
Zeer aanzienlijk is de koophandel van Fezzan; dock
dezelve beltaat eeniglijk in buitenlandiche waren. Van
de maand October tot in de maand Febrnarij is de (tad
Mourzouk de algemeene verzamelplaats der Karavanen
van Cairo, Bengali, Tripoli, Gadames , Twat en Soudan. Ook kotnen er kleine benden kooplieden van Tibboes, Rfchades, Tuaricks en Arabii, „ Het zijn de
kooplieden van Augila , die den koophandel op Cairo
driiven; die van Tripoli is voornamelijk iu handen der
bewoneren van Sockna. De Tuaricks Kolluvi en de
Agadiers voeren het bewind over den Soudanfchen handel , en eintlelijk de Tibboes van Bilma over dien van
Bornou. De Karavanen, die uit het zuiden en westen
komen , verkoopen flaven, ftruisvogelvederen, civet,
tijgervellen, Itolgoud , of kleine flukjes, zoo als het uit
de Mijnen komt, en waarvan ringen en verfcheiden tooi.
icls gemaakt worden. Koper komt er uit Bornou in
groote menigte. Cairo zendt zijden ftoffen, blaauwe en
wine calicoes, lakens, glas , nagemaakte koralen, kora.
len tot armbanden, en Indifche waren. De kooplieden
van Bengali , Welke gemeenlijk te Augila zich bij de
Earavaan van Cairo voegen, brengen Inuit .- en pruimtabak , en verfcheiden koopmanfchappen , in Turkij6
gemaakt.
De Karavaan van Tripoli brengt papier , koralen,
fchietgeweer,, mesfen, wollen ftoffen en gebreide roode
mutfen. De kleine Arabifche en Tuarickfche Karavanen brengen boter, olie , fmeer en koorn. De kooplieden, eindelijk , die uit de meer zuidelijke oorden komen , verkoopen niets anders dan Senabladeren en ftruisvogelvederen , en halen van daar kameelen urn tot flagtyee te dienen.
Fez-
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Fezzan wordt geregeerd door eenen Sultan, nit het
geflacht der Sherifs afkomftig. Volgens eene oude overlevering, zouden de voorouders des thans regerenden
Vorsts , nu reeds vijfhonderd jaren geleden , uit bet
westen zijn gekomen om dit land te veroveren. Jaarlijks betaalt deze Vorst aan den Bacha van Tripoli eene
fchatting van vierduizend piasters. Een Officier van
den Bacha komt jaarlijks te Mourzouk deze fomme ,
of de waarde daarvan in gond , in Senabladeren of in
flaven , ontvangen. Bij zijn vertrek nit Tripoli , in de
maand November, neemt hij de kooplieden onder zijne
befcherming, die de zelfde reize willen doen.
De tegenwoordige Vorst voert den titel van SULTAN,
1VIUHAMMED-BEN ) SULTAN-MANSUR. Deze titel is volnit gegraveeerd in den zegelring, van welken hij zich
bedient ; doch wanneer hij aan den Bacha van Tripoli
fchrijft , gebrulkt liij, in plaats van den naam Sultan,
dien van Sheik.
De troon van Fezzan is erfelijk; doch hij wordt altijd bezeten door den mitten Prins van bet koninklijk
geflacht, dat is, dikmaals door den neef boven den zoon.
Des Sultans paleis ligt binnen in bet Kasteel van Mourzonk. Hij leeft aldaar afgezonderd en van zijne flaven
omringd. Zijn Harem bellaat uit eene Sultane (deze
moet nit bet geflacht der Sherifs van Wadan of van
Zuila zijn) en veertig flavinnen. Naar des Sultans willekeur verwisfelen deze menigmalen.
l3innen in bet Kasteel ziet men eene plaats, tot het
ontvangen van de zulken beftemd, die met den Sultan
zaken te verhandelen hebben. Door iniddel van eene Lange gaanderije heeft deze plaats gemeenfchap met de deur
van 's Vorflen vertrek. Een tamboer kondigt het oogenbilk aan, dat dem deur geopend wordt, en de Sultan
gehoor zal verleerren ; dit gefchiedt driemaal 's daags.
Die bij hem hun hot willen maken , of iets met hem te
verrigten hebben, worden door flaven binnengeleid , die
onophoudelijk roepen: God verlenge des Sultans eleven! De
deur van zijn vertrek genaderd zijnde , ziet men hem in
een ouden armftoel zitten , die hem voor een troon verfirekt. Men nadert ; men kust des Sultans hand; men
brengt die aan zijn voorhoofd , en men knielt vervolgens. Aldus kan men hem zijne zaak voordragen en in
de gewone taal fpreken ; doch men meet wel toelien,
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zien , om zijne aanfpraak met den wensch om des Sultans geluk en dat van zijn land telkens te doormerigen.
Zoo dikmaals als men gehoor heeft, moet men hem een,
gerchenk brengen. Aileen op vrijdag , of op de feestdagen, komt de Sultan buiten bet Kasteel. Alle vrijdagen
rijdt hij te paard naar de moskee. Op ongemeati ftatelijke
dagen doet hij insgelijks eene wandeling te paard , in
eene vlakte buiten de ftad ; zijne hovelingen , zich in
het boogfchieten oefenende , laten hunne paarden rondom
hen loopen en fpringen.
Drie ambtenaars heeft de Sultan : den Opperflaatsdienaar,, den tweeden Staatsdienaar, en den Generaal van
het Leger. Hij heeft zwarte en blanke flaven: de laatfte
heeten Marnelukken , en zijn , voor 't meerendeel, Grie.
ken en Genuezen. Deze hebben het meeste vertrouwen
ten hove. Eenige zwarte flaven hebben er ook eenigen
invloed, doch de flaatsdiennars zeer weinig.
Op de plegtige dagen beftaat des Sultans plegtgewaad
in een groot wit hemd , van fatijn of van eene andere
froffe , met goud of zilver geborduurd. Onder dit hemd
draagt hij bet Fezzaansch gewaad. Het zonderlingfte
aan zijne kleedij is een overgroote tulband , drie voeten fang en twee voeten breed.
Des Sultans inkomifen bettaan in de belastingen op de
tuinen en bezaaide landen , en in eigendunkelijke boeten. Zeer dwingelandisch gaan de flaven te werk in het
garen van de belastingen, indien men hun geene fteekpenningen geve. Daarenboven heft de Sultan eene belasting van de buitenlandfche goederen. De Karavanen
van Cairo betalen van zes tot acht dollars van elken karneel. Nog is er een inkomen, ontltaande uit de goederen der kroone , uit de zout- en de natron-rivieren.
Merkelijk heeft de tegenwoordige Sultan zijne inkomlien vermeerderd , door zijne krijgstogten tegen de
Tibboes van den ftam van Burgu.
De openbare uitgaven hebben des Sultans hofhouding
ten doel. Het departement van den Geregtshandel , de
geestelijke en burgerlijke ambtenaars worden onderhouden
uit de opbrengst van den verkoop van vruchten en palm.
hoomhout ,waarvan het gebruik aan hun is afgeflaan. De
Prinfen van het Koninklijk geflacht bezitten landerijen
in eigendom. Ook wordt er wekelliks eene zekere hoeveelbeid koorns, uit des Sultans magazijnen , onder hen
uit-
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Uitgedeeld. Eludelijk doen zij, van tijd tot tijd , door
hunne Haven, naar goedvinden, belastingen hefFen van
de lieden, die hunne grondeigendommen bewonen.
Het regt words bediend door eenen ambtenaar, , Cadi
genaamd. Zijne uitfpraken in het burgerlijke zijn gegrond op het Mahometaanfche geloof, op de gewoonte
en op de overlevering; doch in lijiltratfelijke taken zijn
des Cacti's vonnisfen willekeurig, of worden aan den.
Sultan gelaten. Bij des Cacti's afwezigheid worth zijne
plaats door zijnen Geheimfchrijver vervangen.
De waardigheid van Cadi is erfelijk in het zelfde ge.
flack , zints het titans regerende geflacht des Sultans
den troon van Fezzan bezit. Bij het overlijden eens
Cacti's verkiest de Sultan, tot opvolger nit dat geflacht,
eenen der meest geoefenden , dat wil zeggen , die lezen
en fchrijven kan.
Alie de Prinfen van des Sultans geflacht, zoo wel als
de Cadi, bezitten het regt, lijfftraffe te doen ondergaan
wien zij goedvinden. De Cadi is het hoofd der Geestelijkheid , en • bezit een uitgebreid vertrouwen onder de
Natie. De Groote 'man volgt hem in rang.
De juiste bevolking van Fezzan volt moeijelijk te bepaten. Ten naastenbij zou ik dezelve op 70 of 75000
zielen fchatten. Allen zijn Mahometanen. Groot verfchil is er in de kleur en gelaatstrekken der bewoneren.
De noordelijke gelijken naar de Arabieren. In de andere
oorden ziet men de gevolgen hunner veelvuldige gemeenfchap met de naastgelegene Volken , voornamelijk de
Tibboes en de Tuaricks. Het oorfpronkelijk gel:acht
beflaat nit menfchen van middelbare grootte , 41 en
zwak van ledematen. Hunne verf is zwartachtig bruin ;
zij hebben zwart en kort haar,, en gelaatstrekken, die men
in Europa regelmatig zou noemen. Minder plat zijn ze
van neus dan de Negers.
Het uitzigt en de gang der Fezzanezen verkondigen gebrek aan ligchaamsflerkte en kracht der ziele. De dwingelandij der regeringe, de armoede des lands, het voedfel
der lardzaten , beftaande eeniglijk in dadelen , pap en
fterke olie, zonder eenig vleesch , helpers ongetwijfeld
tot deze ligchaamszwakheid en moedgebrek bijdragen.
Zelfs in die Rreken des Koningrijks, alwaar de vermeilging met Arabisch bloed bet geflacht zon kunnen fchijnen te moeten verbeteren, ontmoet men fterkte noch nilverheid. Geene nieuwe ontdekkingen gefchieden er in
de
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de kun g en en fabrijken. In geheel Mourzouk heb ik
geenen werkman , die in zijne zaak bekwaam mogt heeten
kunnen vinden. Schoeninakerijen en imeterijen ilia de
eenige handwerken , die men er ontmoet. De fmeden bewerken alle metalen zonder ondericheid; dezeifde man,
die des Konings paarden beflaat , raaakt ook de oorfie.
raden voor zijne matresfen. War is het, dat de vrouwen grove wollen floffen bereiden ; maar ik laat het
aan den lezer over , wat men van deze fabrijk te
denken hebbe , daar de weversipoel hier niet bekend
is , en elke draad van den intlag door middel van
eerie naald in de dragen der fcheringe wordt gehecht:
De kleedij der Fezzanezen beltaat nit een helmd van grof
Cairoosch linnen , of van eene wollen Stolle , hier te
Iande gemaakt. Lieden van eenig vermogen kleeden
zich met Soudansch blaauw taken. De aanzienlijktten
en de Mamelukken gaan even als te Tripoli gekleed ;
het bovenkleed is een veelkleurig Soudansch hemd.
De voornaam!Ie onderfcheidingteekens der kleedinge beftaan in het hoofdtooifel , alsmede in de ringen aan
armen en beenen. De vrouw eens opperhoofds bier te
iande verdeelt haar haar in zeven lokken. Eerie dezer
lokken is met verguld leder doorvlochten. De zes overige lokken zijn om het hoofd gevlochten en met eenen
band , insgelijks van verguld leder, vastgehecht. Het einde van elke haarlok draagt een fieraact beftaande nit
koralen en kleine zilveren belletjes. Daarenboven draw
gen de vrouwen, boven op het hoofd, zijden banden,
aan welke een groot getal zilveren ringen is vastgehecht,
die haar tot op de fchouderen hangen. Vrouwen van
rang laten zich in ieder oor twee gaten boren. Aan
ieder gat dragen zij een grooten zilveren ring. In haar
dagelijksch gewaad dragen zij negen of tien ringen,
van hoorn of van glas , aan elken arm. Op feestdagen
nemen zij vier of vijf dier ringen weg, om daarvoor ean
zilveren armband in de plaats te &Hen , vier cluinien breed.
Daarenboven dragen zij groote koperen of zilveren rip.
gen aan het onderbeen. Haar halsfieraad beftaat uit een
zijden lint, met tien of twaalf ftukken agaat en eerie
zilveren plaat bedekt. De gemeene vrouwen dragen een
halsaeraad van glazeti koralen. Boven aan het voor,
hoofd vlechten zij het haar in groote krulIen , en befmeren het met pomade, beftaande nit olie, lavendel, kruid4
hagelen laurierbladen, peper,, en&
Drif*
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Driftig zijn de vrouwen hier te lande op het danfeti
gefteld. Tot ftoffe van verwonderinge voor alle de
Mahometaanfche Reizigers dient de vrijheid , welke haar
daaromtrent vergund worth. Zij danfen op openbare
plaatfen , zoo bij nacht als bij dag, naar het fpelen van
de Tambourin. 'Lie hier, hoe zulks gemeenlijk toega.
Men maakt eenen kring van toekijkiters , die insgelijks
aan het vermaak moeten deel nemen. Twee of drie
mannen fpelen de Tambourin , welke de vrouwen met
hare gezangen en klappen in de handen vergezellen.
der meisjes treedt in den kring, en zet de Tambourinfpelers aan. Deze naderen haar al danfende; zij doet eenige fchreden achterwaarts, en maakt den fchijn van te
vallen; doch zij valt niet op den grond, omdat de vrouwen, die achter haar than, haar in hare armen vangen,
en haar in de lucht werpen , in voege dat zij op hare
voeten kome te than. Thans hervatten de mannen hunne
plaats , zijnde in bet middelpunt des krings. Eene andere danferes vervangt haar, om de zelfde pantomime
te maken; en alien volgen op hare beurt.
Zeer overgegeven zijn de Fezzanezen aan de dronkenfchap. Zij drinken het fap des palmbooms , of eenen
anderen drank, die van dadelen wordt bereid. Wanneer
vrienden 's avonds bijeen komen , is het altijd om te
drinken. Nu en dan laten zij eene danferes bij zich komen. Deze zingen Soudanfche liedjes. Het fpeeltuig,
waarvan zij, zich bedienen ,heet Rhababe; het is een uitgehold halfrond, van eene foort van Pompoen gemaakt,
en met leder overtrokken. Aan dit halfrond is een Lange
Heel vast, en daaraan eene fnaar, van paardenhaar gemaakt, en van dilate als eene fchrijfpen. Op deze fnaar
fpeelt men met een' ftrijkaok.
De afgaande koortfen zijn bier zeer algemeen , vooral under de buitenlanders. Bloedvloeijingen zijn er insgelijks zeer mepigvuldig , ontftaande , waarfchijnlijk ,
nit het misbruik van roode peper. Volftrekt geene andere geneesmiddelen worden er gebruikt dan Amuletten ;
dat wil zeggen, arooken papier , met fpreuken uit den
Alkoran befchreven , welke men om den hals bindt, of
ook wel doorzwelgt, naar gelange de nood het vordert.
Het gebruik van het Lancet is er niet bekend, maar men
aderlaat er door koppen. De heelkunde gaat er niet
verder dan het zetten van enkele breuken.
Ellendig zijn de huizen hie te lande gebouwd. De
bouw-
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bouwfloffeti zijn kalkfEeen , in de van gedroogd. Van
geen ander werktuig dan hunne handen bedienen zich de
metfelaars. Wanneer de ruuren hunne hoogte hebben ,komen de vrienden des eigenaars bijeen , en helpen hem
om dezelve met een leem van witte kalkaarde te beftrij.
ken. Ook hiertoe wordt geenerlei werktuig gebruikt.
Zeer laag zijn de hilizen , en al het licht wordt door de
deur gefchepr.
Geene zoo zuinig levende Natie als de Fezzaanfche
is mij bekend. Naar is het, dat, wanner men hun
vleesch voorzet, zij in de onmogelijklield gebragt won.
den om dezmverzoekinge te wederftaan : maar vleesch
is geene fpijze, weike iedereen hier te laude kan beiro..
men. Om een rijk man te Mourzouk aan te duiden, zegt
men: Hij eet alle dagen vleesch en broad.

MIDDEL, OM GENIAKRELITE EN El'..17ST DOOR MT LEVEN
Hi EN TE GLIJDEN.

(Brielswijze aan een' Friend voorgedragen en aangeprezen.)
Mijn Heer en

Vriend

rene der hoofdzaken van 's menfehen pligt in deze wereld
is, volgens mijn nederig gevoelen, geluelEig en gerust te
Leven, en dezen proefthat met zoo mir e-eruchrs en onrusts,
als mogelijk, door te brengen; en door iangdurige nafpeuring en onderzoelt op een Innen levensweg, meen die
kunst ontdekt re hebben, wil ik u goarne, v6Or mijn aftlen.
ven, dezeive mededeelen. Gij en anderen zniten er, zoo ik
vertrouw, gebruik van kunnen maken; at:lions de proeve daarvan re nemen, durf ik u harteijk en vveimeenend aanraden.
Mijn voorfcbrift is in zeer weinige woorden begrepen. Bet
middel, door mij aangewenci, bettaar daarin , „ dat ik aim„ mer iemand wederfprak, en ook arm niemand gelegenheid
„ gaf om mij tegen te fraken.”
Gij zult denken , dat dit een zeer eenvoudig mideel is, en
fchaars dank wegens de mederleeliQg verdient: dan gij zEilt het
ZOO eenvoudig en zoo gemokkelijk met vinden bij de re
werkfielling, als gij u verbee!dt; en nogtans durf ik het op'
mij nemen, bet krachtvolle En de uitwerking te bewiizen:.
Iemand, miin Vriend f moet een grout deel van •erdientien
beziuen, om in float te zijn „ een ander tier tegen te fpre4
„ ken," en teffens geene kleine mate van beleid en.kunst,
om „ bet regenfpreken van anderen re ontgaan." Wij men-
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fehen alien hellen over, om fterk op onze gevoelens te than,
en daarmede ingenomen te zijn: deze trots, doze vooringenomenheid maakt ons zoo geiteld op en zoo gehecht aan onze
begrippen, dat wij weigeren de geringile da.arvan op te geven,
zelfs al zouden wij er, in fommige gevallen , eene vriendfehaps.-breuk aan wagon. Nu, al die vooringenomenheid, al die gehechtheid aan onze begrippen moot overwonnen worden; en
gij zult mij gaarne willen toeitaan, dat de man , die dit gedaan heeft , verre gevorderd is in zelfverloochening en zelf«.
beflunr.
VOOr dat ik den opgemelden levensregel omhelsde, leefde
ik zeer ongeinkitig. Ik had zekere begrippen, grondregels en
gevoelens, als in pachr, en ik oordeelde dat,ze in hunne foort
zeer voortreffelijk waren , en van zulk een' card, dat geen
mensch van gezond verftand er iets tegen kon hebben. — Dan
mij beliep her deeaijk ongeluk, dat ik in verkeering geraakte
met menfchen, die geheel anders dachten, en mij, zonder
eenigen omweg, in het aangezigt heftig tegenfpraken; en dit
gefchiedde herhaalde keeren — dit gefebiedde , wanneer zij
mijne fpijs nten'en mijn' wijn drunken. lk dacht, dat liedeni
die maaltijden gaven, gelijk mijn geval was, het regt van zelve bezaten om niet tegengefproken to worden. Dit is nu en
dan ik beken het, het geval: dan er worden vreemde en ontembare geesten gevonden, die zicn niet 'area lenigen of van
buigen weten; die liever brood en kaas met fchraal bier zouden verkiezen re gebruiken , dan car geliefd gevoelen opgeVen voor een welvoorzienen disch.
Bet gevolg hiervan was, dat, fchoon ik met mijne Vriendett
en Gasten in het volkomenfle genoegen en de hartelijkile over
eenftemming in den beginue aanzat, wij doorgaans vrij koel van
elkander fcheidden na elkanders hoofd door redentwisten warm
gemaakt te hebben. Niemand onzer florid toen in het begrip,
dot wederfpraak de vijandin is van opgeruimdheid van geest ,
en dat men nooit gelukkiger leeft, dan wanneer men ten voile
Verdraagzaam is omtrenc do begrippen van anderen, ja zelfs
de grootite ongerijmdheden ongemerkt laat doorgaam
Dan, gelijk ik gezegd heb, die verborgenheid was nog niet
ontdekt, en mijn leven eene aaneenfchakeling van kwellingen.
Daar is een onderwerp , over 't welk ieder mensch denkt dat
hij kan en mag fpreken , namelijk het Weer; en dit was een
tanderwerp, waarop ik mij verbeeldde wel afgerigt te wezen:
dan ik had een past Vrienden, die zich inbeeldden het uitpiitend regt te bezitten, ma re zeggen dat het koud was, als het
koud, en Feet, wanneer het het was. Een dozer had een
zeer netloopenden Thermometer ; en niemand mogt zeggen dat
her lien dag koud of warm geweest ware, voor dat hij zijri
onfeilbaar glas geraadpleegd had. De ander had likdorens of
ektleroogen, en maakte daaruit voorfpellingen over het Ian.;
Raande weer, welae, Piet rnOgten in twijfel getrokken, veet.
TUNG. I 809. NO. 4.

174

MIDDEL

min wederfproken warden. 't edger nu en dan, dat
wij over die flukken het niet eens waren; en gij cult wet witlen ge/ooven, da t wij , olnerent zulke kleinigheden verfchillende, omtrent aangelegener flukken niet altoos eveneensdachten. Ten laatfie betwistte men mij het regt om te oordeelen over den ilaat mijner gezondheid: het gebeurde niet zelden , dat ik , klagende over deze of gene ongefieldheid,moest
hooren, dat jk er nimmer, mijn geheele leven lang, zoo goad
had uitgezien..-- Van Bien card waren de tegenfprekingen ,
waarmede ik van tijd tot tijd te worfielen had, ja dagelijks
kampen. Nooit vergeet ik , dat 1k, met een' di er tegenfprekeren
rijdende, doornat werd: wanneer ik daarop aanmerkte, hoe
geweldig die flortvlaag was, voerde tegemaete: Naewt
gij dat regenen?
Tot vervelens afgemat door wile die tegenfpraak , dacht
ik het tijd, am, gelijk men zegt , het blaadje om te keeren , elk voor zichzelven te later denken , oordeelen en fpreken , en mijne bijzondere gevoeleus voor mijzelven te bewaren. Weinig tijds nadat ik dezen nieuwen grondregel aangenomen en in 't werk gefield had, ondervond ik reeds de heilzame uitwerking. Miine tafel is met meet Vrienden, dan immer, bezet, en wij fcheiden in hetzelfde goede humeur als wij
te zamen kwatnen. Ik geef mijn gevoelen overgeen onderwerp
bepaald te kennen. Ik ,help ieder met hetgene, waarvan hij
gelieft gediend te wezen. Verbeeldt hij zich dat mijn fchapenbout kalfsvleesch is, ik that hem vrijheid. Voorheen hoorde
ik wet eens aanmerkingen op mijn' wijn, en onthrhie.ld daarover
mijn' wijnkooper ; maar nu that ik mijne gasten toe , des te verfehillen , en aanmerkingen naar welgevallen te waken, wet wetende, dat, hoe het oak daarmede loope, mijn wijn toch gedronken, en ten iaatile menigmaal geprezen worth.. 1k that
ook tie bepaling van het Weer geheel salt mijne gasten over ;11Eonderfieun niemands gevoelen , deswegen geult ; ik zwijg, of
bet regent, hagelt, fneeuwt, weerlicht of dondert. — De
Rant mijner gezondheid is ook te eenemale in de hand mijner
gasten. Ileb ik eenig ongemak of ongefieldheid, ik openbaar
bet niet, en bedien mij van tie eenvoudigfie middelen tot herfiel. — Het is bijkans noodeloos, na dit alles opgegeven te
hebben, te melden, dat ik het ook hoogstnoodzakelijk vond,
mijere Staatkundige en Godsdienflige begrippen voor mijzelven
te houden. Ik tart elkeen uit , om ze uit te vorfchen en te
bepalen. Het gevolg is, dat elk denkt dat ik tot zijne geliefde partij behoor. In eene en dezelfde week houdt men mij voor
onderfcheidene Gezindheden in de Godsdientlige Leetbegrippen toegedaan. Een Franschwan , die on en dan bij mij ter
tafel komt , wenschte mij geluk, dat ik affland gedaan had
van alle gocisdienitige vooroordeelen. Alle daze partijen,
bemerkt gij, dat overeenftemmen in de oude Leer , dat /111-
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geen aanfloot te geven , of mij aan tegenfpraak bloot te flellen. — In flukken van Smaak ben ik even toegeeflijk. Tooneelfpelen , dichtflukken , fchilderijen , teekeningen , zijn goed,
flecht, of middelmatig, zoo als het mijne Vrienden behaagt
dezelve te rangfchikken. Hoe op het Tooneel een fpel wordt
uitgevoerd , lent ik aan anderen over te beoordeelen; het zou
mij leed doen, de goede harmonic der verkeering, om een
verfchillend hegrip in dezen , te ftoren.
Door dit gedrag ben its volkomen gefland in het verkrijgen
van een gerust, fit !even hi den kring mijner verkeering. Het
is waar,, die handelwijze heft mij onderhevig gemaakt aan
eenige vermoedens, die niet zeer tot eere itrekken aan eel/
man van fmaak en een liefhebber van onafhankelijkheid.
Eenigen denken, dat ik een flimme en doortrapte knaap ben,
indien ilt maar er voor uit Wilde komen. Anderen houden mij
voor fchuw en vreesachtig, of dat 1k, dezen weg henen ziende, op geheel het tegenovergeftelde denk. Sommigen fchrijyen mijn flilzwijgen aan vreeze, noganderen aan onkunde toe.
Doch daar men deze onderfcheidene gevoelens te mijnen
opzigte niet in mijne tegenwoordigheid nit , veronderflelt
men , dat ik er geen kennis van drage. Zeer zeker is het,
dat ik mij des niet bekreune.
Ik heb wel eens gehoord van menfchen, die op tegenfpraak
gefteld zijn; doch ik kan zulks bezwaarlijk gelooven : nogtaus ken ik geloofwaardige Heeren, die getrouwd zijn, die
kinderen hebben , en mij verzekeren , dat het met de dand
zoo is, doch dat een man niet buiten 's huis behoeft te gaan,
om zoo veel tegenfpraaks te ontmoeten , als noodig is om zijn
bloed fneller te doen omloopen. Welk eene uitwerking de
tegenfpraak, in zulke gevallen, kan hebben, weet ik niet;
maar vast gaat het, dat er veel onheils uit geboren worde,
als, bij voorbeeld, de barbaarfche gewoonte van de Tweegevechten ; en ik twijfel bijkans geen oogenblik , of de
Echtfcheidiugen , in vele gevallen , niet aan den geest der
tegenfpreking moeten geweten worden.
Ik heb in dezer voege, mijn Vriend! u de eenvoudige wijze , om gerust en ongemoeid , te /even, opengelegd. Dezelve
vordert , in den aanvange , geene geringe mate van zelfbedwang ; dan zulks wordt door de voordeelen ruim en rijkelijk
opgewogen. Het is aller,, of althans veler begeerte, vreedzaam te Leven en geen aanftoot te geven ; en ik ken daartoe
geene beter wijze, dan elk zijnen weg te laten gaan.
Viudt men lieden, die denken , dat hun Karakter lijden zou
door doze wederhouding in bet uitbrengen van hunne gevoelens , dat zij dan mijn voorbeeld volgen, 't geen ik u ten flot
wil melden. Hoe flilzwijgend 1k, zints bet aannemen en opvolgen van dezen leefregel, geweest ben, hoe zeer ik mij geM2
lies
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intnnxt, OAI armAKKELuk EN GERUST TE LEVEN.

Iiet te berusten in alias, wat-voorgefteld werd, was ik

(lig die toefchieteiijke en alles beamende man niet. lk had
aandoeningen en gemoedsbewegingen, aan welke ik noodig
vond incht to geven op bet papier; en ik zal den ftriktfien
last nalaten aan de volvoerders van mijn' niterfien wil, om
mijne gevoelens, die ik dagelijks , naar dat zij voorkomen,
opteekende, openlijk bekend te maken. Ik heb ze met dag
en plaats befchreven, en mijne Vrienden zullen naauwkeurig
.weten , wat. mijne -Wezenlijke gevoelens waren over ' t geen
.zij wen beweerden, en verondertlelden dat ik toeftemde. Mijn
karakter zullen zij alsdan kennen , en mijne gevoelens bepaald
weten , "wanneer het eerfle voor a lie aanranding beveiligd is ,
en de laatften boven alle tegenfpraak verheveu zijn. lk
ben, enz.
PIETER RUSTGRAAG.

IETS OVER BET VERTROUWEN OP GOED FORTUIN.

en vertrouwen op Goed Forcuin of dien zonderlingen
-La zamenloop van gebeurtenisfen , welke wij niet kunnen
vooruitzien , onderfteunt den mensch in dreigend gevaar ,ver7
heft zijne ziel, en vermindert die vrees welke anderzins in
den geest ion opkomen, als hij eenig hagchelijk fink zal befiaan , en de zwarigheden en gevaren , welke hij loopt,
overdenkt.
Dusdanig een vertrouwen op Coed Fortuin verwekte dat met
cooed bezielend denkbeeld bij u2ESAR 't welk hij opvarte en
uitvoerde, ftaande zijne gevangenisfchap op'het Eiland Pharvacvfa , onder de Zeeroovers van Cilicia , die, toen ten tijde,
van wege hunne talrijke vioten en groote fchepen meesters
dat zee waren , en teffens menfchen van een bloeddorftigen
card. CMSAR zond alien, die hij bij zich had, naar de omliggende fteden, ten einde geld tot zijn' losprijs op te zame.
len, flechts zijn' lijfarts en twee knechten bij zich houdende.
Zich onder die roovers onthoudende, behandelde hij hen pit
@ie hoogte , en beval hun zich fill te houden, wanneer bij be:
geerde te flapen. De Cilicianen vroegen twiutig Talented voor
zijn' losprijs; CrESAR lachte hen uit , als wisten zij niet,
Welk eau man zij gevangen hadden , en beloofde hun vijftig
Talenten. Ilij verbleef in hun midden bijkans zes waken fang,
boerteude en zich vermakende met deze lieden. Hij vervaar7
digde vertelfe.lsen dichtftukjes, welke hij hun voorlas , noemende
de zoodanigen, die er zich niet door getrofien toonden , Barba-
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'Oren en Weernieten. Hij ging zoo verre, dat hij, een en
ander mai, met een lagchend gelaat , hen dteigde op te
zullen hangen. -- En, in de daad, hij had naauwelijks zijn
ontflag bekomen, of, eenige fchepen, die hij in de haven van
Nelitum vond, nemende, vies hij met dezelve aan op due
Zeelchuimers, niet verre van Pharmacufa , maakte velen hum..
ner gevangen , en veroordeelde ze ter kruisaraffe.
Dit zelfde vertrouwen op zijn Coed Fortuin deed CiESAR
het opmerkenswaardig blijk van moed geven , weinige dagen
voor den flag vgn Pharfalia. Vermomd in het kleed van een
ilaaf, ging hij in een klein vaartuig, om de vloot van ANTomus , welke niet opgedaagd was, te gemoet te varen. Er
ontflond een zware ftormwind, hem dreigende met zijne togtgenooten in de diepte to doen vergaan. CESAR vatte den
moedeloozen en bevenden Stuurman bij de hand, zeggende: „ Man! houd cooed; gij hebc CIESAR en diens Fortuin
,) boord!"
COLUMBUS giste, op gronden van Aardrijks- en Zeeyaart.
kunde, dat hij eene Nieuwe Wereld zou kunnen ontdekken.
Bezield met dit grootfche denkbeeld , en daardoor vervuld,
tame hij de Zeegevaren, wederftond de tot muiten gereede
Sehepelingen , en, op zijn Coed Fortuin vertrouwende, golukte het dien Zeeheld, Amerika te ontdekken.
Voorbeelden zijn deze , die uitwijzen , dat eene edele
loogachting van zichzelven ons dadelijk het vermogen fchenkt,
om ons boven de gewone zwakheden der menfchelijke Natuur
te verheffen , onze bekwaamheden in lofwaardige ondernemingen te betoonen, het nook aan den vernederenden geest der
flavernije gewonnen te geven , nodit zich daaraan te onderwerpen, fteeds de voorfchrifcen van verfiand en geweten op
te volgen, onder onheil getroost te zijn, en moedig gunftiger dagen of te wachten.

DE GETROUWE WATERHOND.

Eene Fertelling.

E

en' Koopman te Corinthe was door de Overheid diet Stad
een last opgelegd naar een Eiland, niet verre van Athene.
Deze Koopman had een grooten Waterhond, die hem doorgaans op zijne reizen vergezelde, doch verhinderd was hem
te dezer gelegenheid te volgen, toevallig in eene kamer opge.
flown zijnde bij zijns kieesters vertrek.
Niet fang was de Koopman aan boord geweest , of diens
getrouwe Reisgenoot vond middel, om, ten venfter uitfprinM3
gen-
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gende , het huts te ontkomen: ontniddellijk fnelt hij naar de
deur, om te zien of zijn Meester daar was; doch vond hem
niet. Op dien tijd was bet Schip , 't geen zijnen Meester
wegvoerde , door een gunffigen wind, reeds ver van den
oever , en naauwelijks zigtbaar. Zeer verlegen fond bet getrouwe Dier, wat te doen. Niet tang draaide bet, of het
fprong in zee, en zwom, met al zijne magt, naar het Schip.....
Eene wijl gezwornmen hebbende , flak er een vreesfelijke
form op , vergezeld van een ftortregen en een allerverfchrikkelijkst onweder van donder en blikfem: de baren rezen op als
bergen. Al dit belette het Dier niet, om alle zijne krachten in
te fpannen , fchoon het weinig op het Schip won, daar de
flormwind her met groote vaart voortfinwde.
Welhaast bedaarde het weir, en het fchoonfte volgde; de
zon fcheen helder, en de frisheid der lucht lokte den Corinti[then Koopman op bet fcheepsdek. Terwijl htj bezig was
met de beichouwing van de zee, en de firijdigheid der vertooning, Welke de kalmte met de vorige beroerdheid te wege
bragt , flood hij verfteld op bet hooren blaffen van een Bond,
dien hij welhaast voor zijn getrouw Dier herkende. Onverwijld vervoegde hij zic,h tot den Schipper,en verzocht hem,
bet vaartuig zoo te !Wren, dat zij , door middel van een
touw , het Beest konden redden , 't geen reeds .dermate de
itraehten gefpild had , dat het zich bezwaarlijk kon boy=

houden.
Des Koopmans verzoek was vergeefs. flij beloofde eene
groote belooning , indien zijn verzoek wierd ingewilligd: maar
ook die werd van de hand gewezen. De ftuurfche Schipper
gaf te verflaan , dat hij den koers van zijn vaartuig niet kon
veranderen ter zake van een Hond. Bijkans alien, die zichaan
boord bevonden , ftonden in hetzelfde begrip met den Schipper ;
zoo dat bet arme Dier zich genoodzankt vond, het Schip, zoo
goed het kon, te volgen; doch de wind iterk opwaaijende,
was de Hond, toen zij ter beftemde plaatfe kwamen, geheel
uit bet gezigt.
De Griek keek eenigen tijd te vergeefs naar zijn Beest; doch
ontdekre bet eindelijk , op en neder dobberende, aan de genade der zeebaren overgelaten: zoo zeer waren zijne krachten
uitgeput, dat het geene rigting naar verkiezing kon nemen..
Nog even zoo veel krachts had het behouden otn den never
te bereiken. Op denzelven geworpen, viel bet in 't zand neder, en ffierf , den kop op 's Meesters voetea nedergelegd

hebbende.
„ Ongevoelige! " riep de Koopman uit, zich tot den Schipper wendende, „ hoe weinig zon bet u gekost hebben, eenig„ zing verpligtend te handelen? Door het leven van dit Dier,
' t welk eene veel grooter mate van gevoeligheid dan gij
,, be,
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„ bezit, te behouden, zoudt gij mij bevrijd bebben van eene
„ aileronaanpnaamfie aandoening over dit Voor con
„ weinig moeite zoudt gij doze bears met goud gekregeu
„ hebben, genoeg voorzien,orn u, naar uw' ilaat, to verrij„ ken, en de uweu gelukkig te maken.”
..A.Vasomomotraigill
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DE VIAEGER.

M

oedig knanple, dat, zoo ficr,
Mei majettuenzen zwicr ,
Uwen vlieger op doet tlijgen!
Dreigt hij moedloos neer te zijgen,
Dan fleurt gij bii 't vierend koord,
Rennend tegen wind, hem voort,
En gij dwingt hem op to rijzen:
Ja, door u zie ik mil wijzen,
jongske1 wat ik moot beflaan,
Zoo de vlieger op zal gam.
Schoon het koord, om raim to vieren,
Zich ook in mijn hand bevind';
Schoon de luchte wind moos' zwieren ;
Schoon ik ook het kloen ontwind':
Schuw ik door den wind to brelten,
Zet ik mij niet in plop,
Zeker wordt de kans verkeken,
En de vlieger gaat niet op.
Zuiver beeld van 't zorglijk Haven!
Gil verdient onze aandacht we]:
Ook wij rennen , ook wij draven;
Ook wij drijven kinderfpel.
Ach, wie kan 't toch ooit verbloemen,
Dat hij met een' vlieger loopt?
[Vie kan op een' rijkdom roemen,
Daar hij meer vermaaks voor koopt?
Die met groote vliegers zwieren,
Houden langer fnoeren roe,
Loopen radder onder 't vieren,
Slepen meerder kwispels
Is het koord te kort gemeten,
Heeft de (hart de lengte niet,
Straks befpoc u 't wuft vermeten,
En de vlieger duikt in 'c riet.
Gij

IF°

be VLEGER.
Gij moogt vieren gij moogt haien,
Gij moogt fnellen in galop;
Al het klimmen bliift flechts dwalen ,
En de vlieger gaat nit op.
Mnar deed ge als de fchraniire jongon
Die de zwarigheden woos;
Stijgt uw vlieger, onbedwoigen,
In de lucht, ja uit het oog;
Wacht u, op den wind te bouwen;
Ach, gij konr . zijn nukken
Wacht u, 't viosfend koord te 'trouwen
Welk een
bogt het bled' :
't Koord heeft flechts een break to krijgen,
Slechts een dwarling heeft te
En gi.; zult, na 't prachtig aijgen,
Uwen vlieger fchoot zien gaan.
Had eerst elk een loffpraak vaardig,
Scheen er ieder mees verkuisd;
De een befpot a thans boosaardig,
De ander lagcht we& in ziju vuist;
leder noemt u onbefuisd;
Niemand acht u deernis waardig.
Wacht u dan voor 't waft geval;
Maar, ei, wacht u 'bovenal
Voor de grisfers, die fteeds loeren,
Om te warren in uw fnoeren,
En, door 't kwisp'len van den fhart,
Alles met zich me6 te voeren,
Wat u loon voor zorgen baart.
'k IIeb die guiten leeren kennen.
Dikwijls dacht ik, onder 't rennen,
Dat mijn vlieger ook zou fizan;
Maar zij dwongen me, coder 't fmalen#
Hem met weérzin in te halen,
Wilde ik hem niet fchoot zien gaan.
Maar, wat echter ems moog' hind'ren,
Derven wij daaroin geen' moed;
Doen wij alien , groote kind'ren,
Wat het moedig knaapje doer:
Zien wij ook ons fpel bederven,
Steekt offs 't grisfen in den krop;
Zoo wij zelven 't niet verkerven ,
Gaac tech eens de vlieger op.
M. W.

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN%
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

CONS TANTYN HUYGENS,
Ridder, Heer van Znylichen.; enz.
ALS DICHTER
BESCHOUWD,
bOott

R. K O O P M A N S,
Leeraar der Doopsgezinclen te dmflerdatn. (*;

In de vorige Verhandeling gaf ik 't voornemen re ken.
nen, om den Heer c. HUYGENS, dien ik toen als
Mensch befchouwde, in eene volgende als Dichter gade
te than. Die oogmerk heb ik getracht te bereiken , en
daartoe eene Voorlezing gefchikt. Niet, in den toon
eener hooggeftemde Lofrede , maar op eenvoudiger
trant, zal ik verflag geven , zoo van zijnen aanleg en
werkzaamheid , als van den aard en de waardij der
dichterlijke voortbrengfelen van zijnen geest. 't Geen
mil bewoog de vorige in dit Mengetwerk mede te deelen , geldt ook voor dit vervolg op dezelve. In de
hoop van hiermede geenen ondank bij den Lezer te
zullen behalen , treed ik, wonder verderen omweg
ter zake.
7 N°
( s) Voorgeiezen in de Maatfcbappii
!Fehr. 1809.
MEND. 1809. NO. 5%
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9, Natuur baert den Dichter , de Kunst voedt hens
op; dies geraeckt niemant tot volniaaktheit , dan die de
natuur te baet heeft , waer uit de kunst haer leven
fchept.'' Dit zeggen van VONDEL (*), in navolging
der Ouden (-I-) was op HUYGENS toepasfelijk. Hij
bezat een vindingrijk vernuft, eene levendige verbee1ding , 't verrnogen orn zeer ving gehruik te maker van
zijne oorfpronkelijke geestigheict, en een opgeruimden
aard, die liaag den lust kweekte, welken hij reeds vroeg
voor de Poezij blijken deed. P. C. HOOFT doelt, in
de volgende regelen , op deze zoo vroege als gelukkige gefchiktheid:
Hollancit heeft hem hooren fleen,
liollandt hooren geven kiiipjes
Met de teere vingertipjes
Op ' t getakel van de Luyt ,
Effen was fijn fuigen nye.
Haan& fat u wei verlineien,
floe gepaerde Nachtegaelen
Voor een flaepdrank fchonken hem
Mere fchelle waterflem;
En, met op en of te vliege,
Deeden hobblen in de wiege
't Klecne wichjen, dat, al eer't
tinere lijmen had geleert,
Scheen, aen fijn gefnikte kreuntjes,
Bezigh met gedicht van deuntjes. (1)

Schept de kunst Naar leven uit de natuur , het ontbrak
FUYGENS niet aan de opvoeding der kunst in de fchool
der oetening. Gronclig ervaren in de 'nudeletterkunde, gaarde h ij voedfel uit hare meesterltukken, gelijk

eene honigbij uit beemden en bloemen. Hij wist met
de verfierlelen van het Oosten zijn eigen gewaad op te
tooijen, met paarlen van Athene en Rome hetzelve te
verrijken. Bovendien het pit en merg zuigende nit de

fchrif.
VONDEL% ilanleiding tot de Diektkunst , b/. T.
(f) Clcuto, pro 4rchia. HOL9TiUS Art. Poet.
(4.) P. c. noon' op de .Led4he Urea -van
SUYGZNS.

Hoge 1624.
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fchriften der beroemdfle mannen van lateren tijd, vloeide
hij over van zinrijke gedichten en keurige fpreuken ,
welker invlechting zijne gedichten, als fchatkameren
van ,wiisheid , te belangrijker maken.
Daze tiitgebreide geleerdheid vertoont zich in de veel.
vuldige aanhalingen aan den voet der bladzijden, als
kantteekeningen getteld , van HUYGENS Biffihriften ge.
noemd , en in de Voorrede van zijn Gedicht,Hofwijek,
onder andere vergeleken bij bloemen , die hier en daar
modderige beken of done zeekusten — en bij fraaije
lijsten, wclke %veldt; beteekenende fchilderijen verfieren. Dit op zijn Gedicht waarin hij zijne Hof.
Ilede bezongen heeft , toepasfende , laat hij zich dus
hooren:
Mijn Hofwijck in papier is wandelen, noch Iefen,
Noah koup, noch kijcken well; tint vonnis is gewefen:
Maer kust en frrick en lijst, die 't cieren op den kant,
Zijn op de proeven van het keurlixte verltant.
Veracht ghy dan mijn ftof, mijn ' feifkaut moet ghy prijfen,
Danck hebbe 't bet behulp van afgeflorven Wijfen:
Die heb ick uyt haer graf duel/ fprekea t'mijner baet;
En van haer lappen my een fecsrelick gewaet
Geflickt en oingedaen: Met Peerien van Athenea
Is dit gewaet vodka: De kostelixfte Steenen
Van Roomens burgery , doe f' op 'alter rijektle was,
Heb ik gelefen uyt haer puyn en nyt haer as
En my meé geborduert: Der Christelicke vad'ren
Heb ick het baste bloet van haer ontileken ad'ren
Gefmolten in mijn vleesch, en uyt haer out gebeent
Het °aver:utile mergh gefogen en gebeent.
Nu pronck ick met den buyt; nn tart ick uw gedulden.
Verkocp ick niet als loot, it heb 't weten te vergulden.
Nu moet ghy tiorwijcit flea, het zy u lief of leet:
'T Kint is wanfchapcn; maer 't is rijckelick gekleedt. (*)

Door goeden finaak en ijver geprikkeld , wijdde hij
zijnen arbeid aan het zuiveren en verrijken der moedertale. Hij volgde hierin 't fpoor Bier Schrijvers van
zijnen tijd, Wien het toefcheen zich weinig verdiend
bij den Vaderlande te maken, Mien zij niet liledewerkten
(*) 1(9renbl. 1), 1, hi, asog.
N
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ten ter verbanning van de oude barbaarschheid nit de Melt.
zaal , van den Kanfel , en uit hunne Schriften. De
ontvonkte lust voor de fraaije letteren en de dichtkunst ftoeg bij hem te ft erker aan het blaken , als vallende zijne jeugd juist in dat gelukkig flirt y*, 't well
hij te regt de herboren jeugd onzer Vaderlandfche letterkunde noemde (4'). In de roemrijke dagen der ont.
luikende grootheid van ons Getuenebest , welke de
verwondering aller eeuwen tot zich zullen trekken, ontbrandde het vuur der dichtkunst bij den
jeugdigen HUYGENS ; een vuur, in het vervolg niet weitug aangeblazen door het voorbeeld van, door den omgang en de briefwisfeling met HOOFT, BARL/EUS , TES.
SELSCHADE en andere kunstminnende Vrienden en
Vriendinnen , die voor elkanderen tot wettleenen dien..
den van het vernuft , waarmede de natuur hen alien
zoo mild bedeeld had (1.).
Gedachtig aan de veelvuldige bezigheden , verbonden
met den post, dien HUYGENS bekleedde , zou men het
verfchijnfel niet weten op te losfen , hoe hij zulk eene
verbazende menigte verzen heeft kunnen vervaardigen ,
indien men niet overtuigd ware van zijne ongemeene 'Ong, van zijne fpaarzaamheid op den tijd (§)
held
dien hij , naar HOOFT ' S getuigenis (**) , „ uit den
brand der beiigheden haelen moest," en van zijnen
onverzadelijken lust tot dichten , waarop hij doeknde , en inzonderheid van zijne Snelthchten fprekende, zegt (it :
Konn
Ino
Zie de Latijniche Voorrede voor de Ledighe
eielit Yuyentus urea &c.
(j-) Men leze hierover zoo wel de belangrijke en fraaije
Redevoering over de Brieven van P. C. HOOFT van Mr.
J. SCHELTEMA, als bet niet minder belangrijk en keurig Werkje
van den zelfden Schrijver, getiteld: ANNA en MARIA TESSEL.
SCHADE , de &chiefs van ROEMER VISSCHER ; de eertle bij
I. TEN BRINK, 1807 — het biattie bij den Drukker dezes,
I. W. IJNTEMA, 18o8, uitgegeven.
Zie onder andere de Opdragt van zijaen Zoon crowTIAAN HUYGENS , Korenbl. D. I. bl. 293.
(S) Opdragt der Gedichten den zijne Zvnen.
(**) HOOFT'S Brieven , Br. 155.
(ft) Korenbi. D. U. 1)1. 409.
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Komt yemand vreetnd te voor, waerom ick tijd en finnan
Aen beufelingen hangh , die all' uer eens beginnen
En einden all' uer eens; die neme voor befcheid ,
(Een wijfer Man als ick heeft fabler yet fulks gefeit)
Hoe dat mijn hersfenen gelijck twee molenfleenen
Staegh aen het malen zijn; waer nyt de menfchen meenen
Dat fomtijds wat goed Meels te voorfchijn is gebracht.
Laet ick die ileenen leegh, fy breken all' haer kracht
D'een op den anderen, en moeten fich verilijten;
Soo hoefter Moister toe, daer in fy mogea bijten. enz.

Het vernuft van HUYGENS zocht this gedurig voor
werpen , om op dezelve te fpelen. De Zanggodinnen
werden derwijze van hem bemind, dat hij nergens haar
gezelfchap konde ontberen. Gelijk zij hem in het leger , te paard , te fcheep , en op zijne wandelingen
vergezeiden, zoo geloof ik ook dat zij hem troostten,
wanneer hij, ambtshalve , fomtijds uren lang , in de
Hofznal moest verbeiden , om bij den Prins van Oranje,
wiens Geheimfchrijver hij was , zijne opwachting te
xnaken. Verbazend pijnlijk zou dit hem anders gevallen zijn : terwijl 't mij niet onwaarfchijnlijk voorikomt, dat hij op 't nu bedoeld befteden van zijnen tijd
in de hootfche galerijen het oog gehad hebbe in de Zedeprint van den wijzen Ilovelirs (*).
\Vat HUYGENS niet alleen in de oude, maar ook in de
nieuwe Letterkunde vermogt , bewijzen zoo wel zijne La.
tijnirche haliaanfche en Franfche verzen , als zijne vertalingen nit het Spaansch, Engelsch en Heogduitsch. Dit gar
HOOFT aanleiding, om den tirijd der Griekfche Steden te
gedenken over het Burgerichap van HOMEER , en zijnen
Vriend, in dit opzigt , bij Bien Vader der Dichtkunst
te vergelijken. Romer, Toscain en Frank zouden de
eere van HUYGENS ' gehoorte den Nederlander betwisten;
doch de Zanggodinnen beflechten het pleit aldus (t):
Roomer en Toscaen en Vrank
Moet 't genoegh ziin dat de Wank
Van de Conitantijnfche nooten
Hem te weinigh dacht te vlooten
Zoo

Karenbl. D. I. bl. 148.
boven aangehaald vers op de Ledighe Uren van

(t) Zie 't
C. NUYGENS.
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Zoo fy niet geraeckte reed
In hun' voile taeien t'zee.
Sijn geboorte, dat's een ander;
Niemandt als de Nederlander
Heeft daer yetwes eigens aen.
Niet ongepast zal bet ma zijn, de aandacht, vooreerst ,
te vestigen op de gedichten in vreemde talon, en zijne
dichterlijke overzettingen ; daarna , en wel voornamelijk , op de oorfpronkelijke voortbrengfels van zijn vernuft. Den vermeerderden bundel der Latijafth e verzen,
door een' van HUYGENS ' Zonen uitgegeven , zijn wij
verfchuldigd aan CASPAR BARLiEUS (*). Deze was, bij
zekere gelcgenheid , in den Haag , in bet boekvertrek
van zijnen Vriend HUYGENS. Daar zag hij een' grooten
hoop verzen met het opfchrift : Momenta Defirltoria. Al
het fraaije, in den Haag door hem aanfchouwd , vergat hij op dit gezigt. Gelukkig coeval , 't welk de.
zen grooten beminnaar en zeer bekwamen beoefenaar
der Dichtkunst zulk een heerlijk banket voorzette 1 Hij
vergastte zich nititekend ondcr het vlugtig proeven der
menigte lekkernijen , die hem te zeer Haar den mond
waren , om in aus daarvan verzadigd te zijn. Hij verzocht en verkreeg van zijnen Vriend de toettemming ,
OM die verzameling in het Behr te geven. Dezelve was
anders daartoe niet beflemd, als beftaande meest uit losfe ftukjes , vruchten van een oogenblik , zonder underling verband , en voor 't meerendeel Punt- of Snel-dichten. De titel kenmerkt bunnen aard. Zij heeten Momenta, of Oogenblikken, als met fpoed vervaardigd ,
zonder veel hoofdbrekens; fommige in bet leger, onder
het gedruisch van trommels en trompetten ; andere te
hnis, in het gezeilchap van Vrienden; eenige te paard,
te
r *) De Hoog!eeraar sutoENBEEK heelt, in zijne keurige
Voorrede y our de Proeven van Nederd;iitfche Diehtkunde uit
de Zeventiendo. Eeuw, uitgegeven in 18c6, alleen het cog
gehad op de verzatneling onder den titel van Ledighe Urea
door IICYGENS uitgegeven, wanneer hij fchrijft: „ Hi) ver.
„ vaardigcle ook, offchoon in Heinen getale , Latijache,

„ Itaiinanfehe en Franfehe Dicntilukken." De Latijnfche
Dichtilukken, hieria voorkomende , zijn, gelijk de andere,
weinig in getal ,maarzeer vermeerderd uitgegeven door L.BUY•
GENS, flap: COMintal i655.
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te fcheep, of onder het wandelen. Zij fpringen , wat
de onderwerpen betreft , van den hak op den tak, en
worden vandaar DefUltoria genoemd. „ De dauwwolkjes," zegt BARD/EDS in zijne Latijnfche Voorrecie voor
dezelve , „ worden door de zonneliralen verdund, en verdwijnen eindelijk in onzigtbaren damp , welks deeities
bier en daar vertiniven ; zoo werd ook het vernuft vaa
den Inimigen LIUYG:.NS als afgetrokken door tallooze
voorwerpen, welke zijne verkeering aan het hof, in bet
leper en elders hem aanbood. En , gelijk een plat tegeltje , naar eisch geworpen, over de oppervlakte de,
waters henenfpringt, niet anders was ook de werkzanie
en viugge geest van HUYGENS in de fnipperuren , welke
hem van zijne gewigtige ambtsbezigheden overfchoten.
Nu was bet dit, dan weder wat anders, 't Been bij hem
vernuftige invallen , en, door dezelve, een puntdicht,
deed geboren worden (*)." Geen wonder, dat er in zulk
een gemengden hoop gevonden worden, die weinig om
het lijf hebben. Er zijn vele onder, waarin het fpeelziek vernuft van den Dichter doorltraalt , en nit welke
eene genefende tong de pit der geestigheid en de kern
van goeden fmaak proeven kan.
De bundel van Franfthe en Laliaanrcke Gedichten is
klein. flooFT notnut de laatilen „ peerlen , kwaad om
D a re boorrm." (1-)
tlis Nederlander,, verklaarde HUYGENS, was niemand
minder Spaanschgezind dan hij ; als Dichter behaagde
hem zeer de Spaalifche wijs'neid, en over 't geheel alles,
wat Spanje vo:irtbragt (4). Een Toed aantal Punt- of
Snel-dichten is door hem nit Spaansch ondicht overgezet op eene wijze, dat hij vertrouwde ze door Him en
vaste voelmaat niet bedorven te hebben (s). „ Wipe
lieden," dacht hem, ,, fonder! 't niet voor onnut tijtverdrijf aentien dat hij tich Baer nen flucksgewijle te
kost gelegd hadde , alfoo oude fpreckwoorden de alge.nieene wijfe waerheden der Volckeren zijn." Uit het
Engelsch heeft hij vertaald fommige ttukken der Diepfinnigheden van Dr. DONNE (*4 ) weleer Deken van
St.. Pauls te Londen , en in zijne laatfte jaren de ba.oemdfte

(*) Pr:T. BARL2EI Mamentis Defidi. C. HUYGENS Prefiva.
(t) Brief 47.
bI. 83.
(4- ) Korenbt. D.
(§) Korenbl. D. I. bl. 62o. (**) Korenhl. D. I. W. 53g.
N4
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ile Prediker van Engeland. Dat hij hieraan de hand had
geflagen , was zeer geweest tot verwondering des Konings , alzoo die verklaard had, niet te kunnen gelooyen, dat iemand zulks met eere zoude te wege brengen.
1, Ick fcbriive mij," zegt HUYGENS, „ geenfins toe,
dat hem defe Proefftucken van dat gevoelen afgeleit fonden bebben: maer voor gewis houd ick, dat by geen
foo algemeyn vonnis foude hebben geftreken , had by
de rijcke eigenfehap van onfe Tael gekent, die ick voor
foodaenigh nytgeve , dat een middelmatigh beleit derfelve
inachtigh is de gedachten van allerhande Landslieden uyt
te brengen met gemack en bevalligheit (*‘." flooFT
noemt deze zijne vertatingen „ Engelsch Ooft in Ilollandsch Suiker gezult , " prijst ze zeer, en voegt er bij:
9, Nu 't Noorden lieflijkheden uitlevert van die geur en
dus naa onzen mondt , zoo magh Arable zelf , en 't
uiterfte van 't Oosten, den zijuen wel toehouden. De
geest van lien Engelschman , " zegt hij verder,„, dunkt
mij ten tijdtgenoot van den zondtvloedt, en door een'
van de zoonen der andere werelt bezwangert te wezen.
Want zoo hoogvliegende vonden zijn elders als op den
sardbodem geraapt, en meer als mannelijk de kracht van
adern en kloekheid der fpieren, waarmede hij dit ter keel
is uitzettende." (±)
Behalve een aantal Sneldichten nit Engelsch (4-) en
Hoogduitsch (S) Proza , zijn er ook nog van HUYGENS
eenige verraalde brokken , zoo uit Latijnfche als Italiaan
fche Dichters; doch ik houde mij hierbij niet op, ow tot
de aorfpronkeirjke Gedichten over te gaau.
Deze zijn van zeer verlchillenden aard , naar de onderwerpen en gelegenheden , die ter vervaardiging van dezelve aanleiding gavel]. Dit heeft de vernuftige CATS
niet onaardig aangeduid , wanneer hij van dit Werk
zegt:
Het
Kore::bl. D.
(t) Brief 54.

II. M. 533.
Deze verraalde ftukken zijn,

achtens, over 't geheel meer diepzinnig dan bevalig. De
grootfte verdienfle lig in het moeijelijke der vertolking. Er
iin er echter onder , niet van dichterlijken zwier ant(4) Koreng D. H. ht. 6i env.
(§) Maar , hi. toy env.
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Het lacht , het fchreyt , het fcherst , het ftreelt , het kust, het bijt,
Het cretin, het juicht, het bidt, en al to fijner tijt CO.
De Godsdienst en de H. Schriften leverden HUYGENS
voor gewijde Poi:zij. De dwaze kleederpracht van
diets tijd fcherpte zijn vcrnuft op 't Hekeldicht: Koste.
lick Mal. Het Haagsch Voorkout noop-e hens ter dichterlijke befchrijving van de fchoonheden der wisfelende
jaargetijden, en de wrmaken van dat Bataaffche Tempe.
In zijne Zedeprinten beeldt hij of verfchillende karakters
met eigenaardige kleuren. De fternmende Steden en aanzienlijkfte Dorpen van Holland vcreeuwigde hij door zip.
ne BijfcJiriften. Ten gevalle zijner Echtgenoote vervaardigde hij zijn uitvoerig [Ink : Daghwerck. LUCRE..
TIA VAN TRELLO (t), eene geleerde en bejaarde Maagd,
wekte zijnen lust tot het fchrijven van den luimigen
Troost , over de verduistering van din barer oogen. In het
Gedicht fIofwijck heeft hij zijne Lustplaats, met de genoegens, daar gefmaakt, bezongen. De volvoering
van het door hem opgegeven ontwerp , om den weg van
den Haag naar Scheveningen re beftraren, deed hem deze
onderneming door het GAicht de Zeefiraet verheerlijken. Voorts zijn er nog eenige Boeken, Illengelingen ,
eene Klucht , en een zeer groot name van Punt- of Sneldichten bevaaende , Welke hij zelf bet merg van langen
zin noemde. (1,)
HUYGENS heeft den eerften bundel zijner Gedichten
uiTegeven onder den titel van Ledighe Uren (§), den
laatflen, grnotelijks vermeerderden, onder dien van Korenbloernen (**), van welken laatlien titel hij deze reden
beefs
b- ••
I-Ty meent geen Korenbloem, die Tarty zaeyt: yen' van daer
Hy meent den nooddruft, en by neemt den oorber waer.
Dc Bioem verfchijnt nochtuns en menght itch onder 't Koren
Als Gasten die in 't Mael der Gasten niet en hooren,

de Werken van c. HUYGENS.
Korenbl. B. XXI. Sneld. 116.
(4) Nor enbl. D. H. bl. 2.
(§) In den Haag 1625.
(**) 1657 — en later de tweede druk , vermeerderd en
beter gerangfchikt , 1672. Ook zijn er wel afzonderiijke
Rukken van hem uttgeeeven, zoo als de Oogentroost enz.
(*) lie Gedicht op
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En komen ongenoodt, en fchicken fich in 't best,
En fien foo vrolick , of coat meer licht, als de rest
Men Iced f' er wel von daen;rnaer, foo fy'tIVIael Verbliiden
Met haer bevallickheit , foo komt men fe te fijden.
De Bloem is nodeloos in 't Koren , en nochtans ,
Daer 's geen weerfeggen aen , fy geelt de Tm . w een ' glans
En ftaet er in en pronckt als Kinderen vats Ileeren
Als 't Paesch-dag is, met Blauw' en Roo Satijne Kleeren.
Is 't Onkruyd, 't is van 't best, 't is vriendc.iiet, 't is fijn,
't Is fact en fchadeloos, en niet min nis fenijn.
Voor fulcken Koopmanfchap veil ick mijn Korenbloemen,
Alijn Toekruyd , Lefer,, of mijn Onkruyd , hoe gliy 't noemest
Of oock niet noemen wilt: 't en isfer niet gezaeyt
In ' t Land daer 't Koren wies dat van my is gemaeyt:
't Is Bijflagh , die den aerd van 't Land, of van het Koren,
Te voorfchijn heeft gehaelt. --

Voorts zegt hij, dat de Tarwe, door hem geteeld , en
wel van het Neste Koren , de dienften waren, in zijne
posten, den Lande hewezen. De Gedichten wilde hij
ilechts voor bij-gewas hebben aangezien. flij had zij.
ne Korenbloemen in den Inkt gezet , 0111 ze tegen het
verleppen te bewaren. floe ze uit den akker itonden,
paste hem niet te beoordeelen (*). Veel hooger werden
deze Gedichten geacht bij HUYGENS ' tijdgenooten.
Hunne loffpraken , 't zij nit °vertu:ging, 't zij uit be.
lecfdhcid, kunnen dit bewijzen. Zonder oils hierdoor
te laten zwenken of voorinnemen, zulien wij nu met
beicheidenheid ter beoordeeling overgaan.
Moet naar 't gevoelen der Ktinstregters, „ de he„ meIfche Poezij niet op den middeltrap maar in top
/5 than, en op den toetsiteen van een beflepen corded
„ prod' houden (t) ,” wij zudIen bet geenszins
wagen, alles Poezij, of bevallig , fcboun en heerlijk te
noemen, 't geen de Gedichten van HUYGJtNS aan bet
dog vertoonen. Over ' t geheel mogen wij zijn werk
vcrgelijken bij eenen akker, digt beset met volgeladen
korenhalmen , 't meest zeer fraai, met aardige en fchitterende bloeinen loch ook p ier en daar met onkruid
doormengeld. Den titel van Koren-bloomen op alles toe
tc fasten, zoude ik rekenen beneden de waardij van de
Ve(*) 7.ie het Vas op de Tite/pr:a.
bl. 7.

VONDEL'S
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vele deugden , welke, mijns achtens , de gebreken overtreffen. Voor 't overige mogen wij met VONDEL her.
inneren „ Den zelve faifoen is jaerlix het zelve niet,
en vruchten en .blocmen , uit eenen zelven firuik en
fleel gefproten , verfchillen dikwils niet luttel (*)."
Dit behoort ens bedachtzaam te maken tegen het meesterachtig veroordeelen der gebreken, waarvan ik nu zal,
fpreken.
De Gedichten van HUYGENS zijn bier en daar ontluisterd door 't geen to zeer affteekt bij 's Mans aanzierr,
lijken {land en deftige zeden. Ilierover thans uit te
weiden , is mija oogmerk niet. Ik acht mij daarvan ontflagon , door 't geen ik, te Bien opzigte , in de vorige
Verhandeling (f) deed opmerken.
De verzen zijn, wat het werktuigelijke aangaat , niet
altijd even vloeijend; fomwillen hard. Taal en maat
worden nu en dan naar 't rijmwoord gefchikt, 't Welk
de weiluidendheid niet altijd begunftigt. Door bet vet•
rukken van den klemtoon goat de maat wel eens te
loor; doch hiertegen fthat, dat hij , naar den aard des
onderwerps , van zeer verfchillende versmaat gelukkig en vaardig zich bediende (1). Kortheidshalve zal
ik hierbij niet ftilftaan , um wat Langer te vertoeven
bij de duisterheid zijner Gedichten , waarover men
reeds klaagde toen dezelve pas in het licht waren. Deze ricp: zij waren hem te hoog; een ander, dat hij
den zin niet kon treffen , en naar denzelven radon
uloest (s). De Dichter WESTERBAEN , HUYGENS'
Vriend, wijt dit alleen den nijd, of der ftompheid des
lezers, of aan de traagheid, wars van zijne lesfe , welke het herkaauwen beveelt. — 1k durf deze duisterheid
niet ontkennen, en acht dat dezelve zich laat verklaren , vooreerst , nit de vrijheid , die HUYGENS nam, in
bet afwiiken van de gewone taal. Ats opbouwer der
moederfprake , was hij ftouter l in het fmeden van nieu.
we
(*) Ann zijnen anvezigen Vriend , voor het I Deel der
Ged!chren.
(j) C. HUYGENS ats Illensch, Lett. No. IV, bl. 151.
(4) Zie hiervan oader andere proeven Koreabl. D. I. b/.
480 env.
(§) Zie Gedicht MI J. WESTERBAEN op
Korenbloemen van
). HUYGENS.
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woorden , clan HOOFT VONDEL , DE DECKER erz
anderen. Dichters van naam veroorloofden zich dit
wel eens meer , en verbeelddea zich de zonderlingfte
2fwijkingen goed te maken. Waren wij in de gelegenfield onzen HUYGENS hierover te kunnen onderhouden,
wij werden welligt genoegzaam door zijne ophelderingen
bevredigd. Ik wil den Lezer niet vervelen met eene
rnenigte woorden, van de gemeenlandfche taal afwijkende. Laat ik flechts enkele noemen. Vercardinalen is bij
HUYGENS, tot de beftanddeelen van een Kardinaal overgaan. Dus vertelt een Waard , onder de nieuwtjes ,
wegens het vergeven van Kardinalen met rattekruid,
te Rome, hoe, te weten te Rome,

we

— het rattenkruid daer dier is,
En 't een vercardinaelt, eer 't andere

to vyer is (*).

Elders lezen wij:
— Veel' hebben fich verploeght,
Verweven of verfchaeft, en geen bedijdt van alien.
Hij meent : velen zijn bedorven , met boer, wevcr
Timmerman te worden. Van een matroos zegt hij:

of

— die 't Zuiden incest befweet
En 'c Noorden heeft betrilt.
De zin is : die 't Noorden en Zuiden heeft bevaren (1-). Men voege hierbij andere, nu lang vergeten ,
benamingen van verouderde dingen en gebruiken , en
men zal kunnen begrijpen , dat de duisterheid hier en
daar, in den eerften opflag, niet verminderd words. Ten
voorbeelde hiervan molten dienen de eerfte regels van 't
Hekeldicht Kostelick
Een opgefnoeyde Broeck, een fackende Bragoen,
Fen holle Harnaschtip, een doorgekapte Schoen
Ben averechtfche Teyl. enz.
Tq

(*) Korenbl. D. 1. bi. 130.
(f) Zoo gebruikt hij, twee-duydelicke , von: tweeduidige of
dubbelzinnige, woorden. Korenbl. D. I. bl.
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In zoo verre echter de woorden alleen verouderd zijn,
zullen dezelve voor Taalkundigen de duisterheid niet
vergrooten.
Eene andere reden , dat de Verzen van HuYGENS
overal niet even verftaanhaar zijn, ligt in zijnen
fchenden , foms overdreven , lust, on: met woorden te
fpelen. De meesten der Sneldichten dragen dir kenmerk.
Velen ontleenen daarvan het fnedige , waardoor zij be.
hagen; anderen daarentegen , zijn niet vrij te pleiten
van valsch vernuft , en worden door laffe aardigheid
fmakeloos. Als een voorbeeld van de laatfte foort mag
dienen het volgende , ten opfchrift hebbende: Graf[thrift van een oud Soldaet (*).
Hier light een Hoptnan dood,
Geftorven naeckt en blood
Van middelen, van krachten,
Van wachten, wachten, wachten,
En van hem niet te wachten.

waarin het eerfte het wachten op verger( en bevorde.
ring; het tweecle , waken; het derde, befcheid doen; en
bet vierde , zick niet te wachten voor eenen kogel ,
daidt.
Vernufriger is de woordfpeling in het volgende, welks
titel is: Een verg, eten Paerd (0.
Mijn paerd gaet flijten dat men 't fier,
Het eet en drinckt, en anders niet;
Wat reden is bier uyt re delven?
'T vergaet, om dat bet niet vergaet;
\Vat raed? de plaester light op fIraet;
Verflaet ghy 't niet? 't verflaet rich feiven.

Geen , eindelijk, fommige der gedichten van uuv.
duister,, en tevens zijne verzen dikwijls hard en
ftroef maakt , is te zoeken in de tinnier van uitdruk.
king, in het krachtige en kernachtige , waardoor hij
veel in weinig woorden zegt , en meestal zeer zin- en
fpreuk-rijk is. — De bevoegde Kunstre.gter HOOF? (4)
getuigde te dezen opzigte van hem:
GENS

AI

(*) Korenbl. D. II. bl. t65.
(t) MU den Heere c.
&QUM*

(f) Korenbl. D. II. b1. i53.
op zijfie Ledighe Uren.
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Al wat uw Pen ontmoet, fy zinkt er grondigh in ;
Doorwroet de donkre Mijn; en fpit, met fpitCen zin,
Herdiepe wonder uyt, dat fchuyl liep in de zaeken.

Hoe hij er zelf over dacht , laat zich opmaken uit
de volgende regels
Sterr', ontfchuldigt mijn vermeten ;
'K ben onfoeneEck gebeten
Tegen 't !amine !ale: lijm
Van den dage1ixen Rijm;
En beam het Iced te wreken.
Rijmen is wat nicer dan fpreken,
Spreken min dan feggen , vry,
Dichten ftaet voor alle dry.
Meer deer meenter wit te raeken,
En fy feggen of fy fpraeken ,
En liner dichten is gefeyt.
Hoofden verre van befcheit,
'T wade woord ken 't wederleggen,
'T isfer niet te doen met feggen,
Keur van woorden , pit van fin ,
Drymael dobbel binnen in
Wet of fehael of fchel beloven ,
Heldre tact en onbelloven,
Spraeck van huyden, Loon van flraet,
Mannen meening, vrouwen praet,
Klaere letter, duyster dencken,
Min dan hersfenen ken krencken,
Meer dan hersfenen ontoom',
'Trijm voor wind, 't gerijmd' in firoom;
Sulcke zijn beer' eigenrchappen
Die ick foecke t'onderitappen;
Soecke, &erre, meet van wijds. (*)
Uit deze opgave laat zich reeds duidelijk afnemen , wel.
ken trant HUYGENS volgde. Wij zien er nit, dat er tus•
fchen beiden , tot goed verfland zijner meening , nadenken
geeischt wordt, en dat er hier en daar wet eene uitlegging noodig is. Dit heeft hij zelt ook gevoeld , en
daarom bij zijn Gedicht Daghwerck eene uitlegging aan
den voet der bladzijden getteld, bevattende den hoofdin(*) korenbl. D. I. W. '227.
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inhoud van het Dichtfluk en den gang zijner denkbeel.
den. Nopens deze nitiegging verantwoordt hij zich
aldus: „ Daer zijn Dichters , die felden Dicht baeren: meest ondicht in Rijn), en het worth gangbaer ;
pro captu leftoris. Haer lof is; fy fpreken klaer en behoeven geen' tolck. Soo en doen fy: Maer wie foude
haer de duysterheit vergeven? haer Dicht is onDicht.
Soo en gingh 't met de oude niet. Haer Dicht was
Dicht; verre van onDicht, en behoefde wat vertolcks.
Wei den ghenen , die fich in de moeyte gefteken liebben
Sonder haer , de foetite wijsheit van eertijds waer ons
onkundigen vruchteloos. Maer de Tolcken hebben bier
en daer de weldaed vergalt. Sy hebben den Dichteren
menighmael toegedicht 't gene liaer Hoyt in den fin en
tluam. Den weinighen, die noch heden d'oude naediche
ten , het) ick 't felve ongeval Tien 'overkomen ; en 't
heeft my fchouw van alle fchaduwen gemaeckt : my ,
die d'oude als een' fcheeve fchaduwe volghe, en nochtans volghe. Soo ben ick mijn eighen Tolck geworden." (*)
Zou HUYGENS misfchien ook behooren onder de zulken, die met opzet duister zijn en zichzelven niet verftaan willen, opdat men zich hierover verwondere en hun
tilt tot wilsheid toefchrijve Neal ; want hoe zeer hij de
pronkers met gezochte duisterheid veroordeele, en zijnen afkeer betuige van alien, die , als of zij in cijfer
fchrijven , fchijnen gelezen en niet verftaan to
zijn , kan nit bet volgende blijken:
Defe heir frin hooghe luyster
In bet fwartfie van den duyster,
dat leesbaer was
Cijfert
Of men 't in een doolhof las,
Schuylt fich in vuyl warregaeren,
Soeckt en fchroomt fich openbaeren,
kernen met een' ['del
Deckt
Die den hardilen (and ontftell';
Wie gelust fich t overbijten,
Wie foeckt pitten door dat fplijten,
Die men duchten magh en moet
Of fy bitter zijn of foet?

'K eisck
(I) Koval.

D. I. id. 178.
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'K eisch een fmaekelick vermaecken;
En verfuft men my met kraecken?
'k Gae te gest op Tong en Most;
IVIoet ick fweeten om den kost? (7)

Tusfchen het korte en duistere needs de middeimaat
te treffen , is moeijelijk. fluvoENs ontveinsde dit niet,
even weinig als dat het hem ook wel eens gebeurde te
verzeilen , waarover hij zich dus aardig uitlaat :
Wy lijden van den Rijn: al dat het fchip
zee
Van vloed ' en ebbe lijdt: wy leggen 't op de ree ,
De ree van Reden, aen ; en 't fchijnt de voile zeilen
En 't fchijnt de ruime fchoot en weten van geen feilen;
Het roer light midden boorts, de vlagge wiist vooruyt ,
De naelde wijckt tioch wraeckt , en alle gisfing fluyt
En al't beflek gaet vast; voorwint maeckt rechte fireken.
Maer Stierman, waer is 't fchip ten einde van fes weken?
Voor St. Helena? jae, foo 't God en Ivater wil;
Soo niet, aen St. Thomd, of moglick in Brafil.
Bat doet de blinde kracht van ongemerckte ftroomen.
Soo gaet het in 't beleit van Rijmers en haer droomen ;
Sy munten 't op de kust, daer 't fchip op is bevracht ;
Sy hebben roer en fchoot (foo meenen 1) in haer mncht:
Maer daer 's wat onverhoeds in 't zeefop en fijn baeren
Haer flechte zeemanfchap in 't zeilen wedervaeren;
Een ongevoelde drift , een Ty heeft haer verleidt;
Sy hebben eens een woordt voordachteloos mis-feidt;
Goen avont Redens-ree: dat woort moet weer berijmt zijn
Of% fireeck houdt of geen flreeck,ortDicht foud'ongelijmt ziju.
Soo lijmt men dan voort aen, en raeckt van Oost in West,
Van 't Zuyden in het Noord, tot dat in' in 't lieve lest
Verzeilt en blister 's weegs met loeven en laveeren
God weet hoe gracelick, naer 't oogemerck moet keeren:
Terwip Fie Lezer Baer en gaept met open mont,
En wenschte dat by eens den Dichter wel verffond. (f)

Dit zij genoeg van de gebreken.
D3ijn bepaald befrek
mij nu over te gaan tot de vermelding der
deugden.
Ilet . zin- en zaak-rijke fchittert overal door; van hier,
dat 't reeds meermalen konden opmerken in de ilalen , zoo als die te pas kwamen aangevoerd. Zijue Biad-fiof eia Godsdienst , juist niet het treffelijkite wat

de
(*) Korenbl. D. I. W. aa g .

(f)

Kerenbh D.

bi. 296.
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de Poi:zij belangt , heeft echter ook de thitigheid met
Itracht over 't geheel vereenigd. In zijne hcrijming
der Twee Gehodstaftlen , vinden wij het 9de , tegen het
fpreken van valfche getnigeniste , dus uitgebrcid (s).
Onwaerheid, achterhoon, twee-duydelicke woorden,
Zija grouwelen voor My , en geestelicke moorden,
En meer als Dievery: wie quetst fijn Broeder weer,
Of die hem neemt fiju goet; of die hem fleelt fiju' eer
't Vcelvondigh Tongenblad en heb Ick fonder reden
Veel hurter Diet getoomt den 's lichaems ender' leden.
Meest elle zijn gepaert, dit fleet er maer alleen,
Cewortelt in bet vleescli, befloten in het been.
Wel hem , die, fonder leed van Vriendcn en Gebueren,
Soo forgelicken lid kan dwingen en beltueren;
Die liever 's naesten fchand' al fwijgencle bedeckt,
Dan yemands goeden MIC111 al liegende bevleckt ; (buygen ,
Dien vrienden, noch gefchenck, Poch vrees, noch huop en
Om tegen lijn gemoed bedriegelick te tuygen.
Schouwt logen-tael, Min Voick , ter liefde van uw God,
Die d'achterklapper hoont, den logenaer befpoct.

Uit de Stet/Oen:Olen diene ten voorbeelde

AMSTELDAM;

Gemeen' verwonderingh betaemt mijn' wondren niet;
De Vreemdelingh behoort te fwijmen die my net.
Swijmt Vreemdelingh, en feglit: Hoe komen all' de machten
Van al dat machtigh is befloten in uw graehteti?
Hoe komt eq. guide Veen, aen 's Hemels overdaed?
Packhuys van Oost en West, heel water en heel itraet,
Tweemael Venetien, weer's 't elude van uw walleu?
Seght meer, feght , Vreemdelinghl Seght liever Diet Met alien ,1
Roemt Roomen, prijst Perils, kraeyt Cairos heerlijckheit;
Die fchricklixt-van my fwijght, heefc allerbest gefeit. (f)
HUYGENS, daar het past, deftig en krachtig, weer
bet zachte , losfe eft fchilderachttge , waar dit baer
voegt, het zin- en zaak-rijke te paren. — Het
dichtuk , waarin bet ilberhout van 's Gravenbage , mindichtfl;uk,
der op deftigen dan wel luchtigen coon , bezongen
wordt, en vol is van bet aardige , korte en ongedwon
gene in de befchrijvingen, levert hiervan bewlizen; 't
geen onder andere zal kunnen blijken uit deze vrolijke
lchets van den zomerfeben morgenflond.
Wit

(*) Kurenbl. D. I. bi. 24.
MENG. 1899. NQ. 5.

(t)

Kwetthl. D. I. bl.
0
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Wie wit nu het Bedde ruymen
En het klamme peuluwfweet?
Wie wii met my uyt de pluymen
Daer ick hem te leiden weet?
Op , mijn' Hagenaers, mijn' vrinden
Dit 's te langen Sourer-nacht,
Beter buyten in de Linden
Naer den dageraed gewacht.
Hier is alle Dier ontilaepen,
Hier is 't Krekeltjen aen 't :pen,
Hier begint de Spreeuw te gaepen,
Hier is 't Quackeltjen nen 't then
Hier de Nachtegael aan 't neuren,
Hier de Distel-vinck in fwangh,
Hier de Tortel-duyf aen 't treuren,
Hier de Lijster aen den fangh.
Hier is Kauw en Kraey aen 't reppen,
Hier de Reiger in de lucht,
Hier den Oyevaer aen 't kleppen,
Hier de Swaluw in de vlucht,
Hier de Koeckoeck aen het fluyten
Over yemands ongevai ,
(Isfer yemand die fijn fluyten
Leeren moet, of leenen fal?)
u 't hooren niet betrecken,
Gunt bet ooge fijn vermaeck ,
Siet de Dagh-bodinn' haer recken,
Recht al fehoot fy uyt den vaeck:
Kest haer grijfe boel verjongen,
'k Wedd by hadfe noch te bedt,
Daer f' hem nu is laugh ontfprongen,
Kap eu tuyt en al gefet:
Kap en tuyt als guide flraelea ,
Oogelichten als Roblin,
Wangh en lippen als Coralen,
Is haer dagelickfehe fchijn:
Vrijers, al uw jonge leven
Op het fchoonfle fchoon verhit,
Komt en heipt het vonnis geven,
Isfer fchoonder fchoon als dit?

Onder de lesfen , door een Dichter in ache te nemen ,
behoort, „ dat hij heeds lette op den itaat, eigenfchap
3, ell
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„ en geiteltenis van elke perfonaadje en zaak , en die
17 elk naar hare natuur uitteekene. — Aldus geeft een
Du
„ kunflig Schilder elk ding zijn eigen verw."
HUYGENS dit hebbe in acht genomen in het uliteekenen
van Karakters, kunnen zijne Zedeprinten bewijzen,
voorraad maakt de keuze van 't geen tot voorbeeld dienen zal nizt gemakkelijk. Laat ik nemen dat van een
Algemeen Pact, te weten zulken Rijmelaar,, die ['feeds
met de kunst gereed is, als zij maa: den broodzak vult.
Hy is een krneckend wiel, dat fladigh maelt en knarst.
Van al dat in hem leefc zijn d'hersfenen 't verwarst,
De Maegh bet onvoorfienst , 't vermoedfte Tong en Longer;
Een Wnerfegger, van, dorst; een Logenner, van honger;
Len alter paerdc-n fad; can kruyper in der daed,
:Pen vlieger foo by m. eent ; een mnffer waer by gaet;
een algereed bediebter
Een fuller waer by
Van rouw , van vrolickheit; een haestigh woorden.vlichter;
Een misgeboort van 't fcbool; een wilde Latinist;
Een windig wan - geback van femelen en gist.
Hy niest en hoest in Rijm, en daer hem flnet te kieren
Van Rijm of Reden een, 't hest lid hy liefst verliefen.
Befilijdt hem 't wandelen en eenigheits geniet,
In 't druckfte van den drangh fiet hy de menfchen niet;
Ily tuyt fijn daglicks dicht in allerhande ooren,
En wee den haestigen , of die 't onacbtfaem hooren;
Hy ringeltf' achter aen, en refereints' in fwijtn:
De min doorfichtige, dien 't klappen van den Rijm
Voor alle reden gaet , zijn d'Ezels die hem draegen ,
Ruym-oorighfle gediert, daer 't al is in te jaegen
bat in de kiefe Mein van d'oore niet en gaet,
Daer wijfe . wetenfchap voor aen ter wachte fleet.
Sijn lIijbel is de feint van wederfchapen dieren;
Daer in gelooft hy 't al, behalven 't koel verfieren
Des debbel-topten Berghs , daer 't water Dichters maeckt:
Want , dat men aen de kunst door druyven-drop geraeckt,
bat fweert by by fijn' pen : Meer Midas loon van °Drell
Bevindc by .mogelick, doch fchrickt er van te hooren.
De moeijelicke vreughd van Tantals wan-befit
Gevoelt hy foo vervult, als of hy 't eenigh wit
Des Dichters waer' geweest, en 't heel verlinel befchreven
Op 't rijckelick gebreck van fijn verhongerd Leven. (t)

hi
"Ian:lading , nls boven, hl. 6.
(t) Korenbl. D. I. LA . 134.
0 S

(*) VONDEL'S
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In bet fluk , Oogentroost, heeft hij ernst en jok veteenigd. Het bevat eene luimige fchets van de algemeene
blindheid der ftervelingen. Uit het volgende zal men
eenigermate tot den geest van 't geheel kunnen beflui>
rem Op deze wijze fchildert hij de eerzucbtige
den (*)•
d'Eerfuchtige zijn Mint : fy fien maer door de duygen
Van haer bekuypingen , onachtbaere getuygen
Van welgeworven eer ; fy draven vroegh en fpae,
En geen ftraet valt haer fuer, mits dat fy opwaerts gae.
Sy hebben geen geficht naer onderen ; fy fterren
Geftadigh Hemelwaerts de laegfte van de fierren
Dunckt haer niet boogh genoegh om by te willen then:
Sy gaven niet een duyt voor d'eere van de Maen ,
Soo tang 't de Sonne wilt in hooghde, glans en bitten:
Waer Gods geftoelte leegh , fy fochten 't te befitten.
Sy fien de mismaet niet van haer te kleinen lijf,
Om ' c kleet te vullen van het wichtige bedrijf
Die d'Eer kan geven , die fy blindeling bejaegen ;
Sy wegen niet hoe fwaer de kroonen zijn te draegen;
Baer luyster,, meenen fy, past yeder even net,
Die maer het hers en heeft, dat by hooft onder fett';
De plaetfe maeckt den Man: men Ion al doende leeren ,
En onlequaeme knechts zijn licht bequaeme Heeren.
't Gae met bet Staetsbewint foo 't God en Lot belieft,
Mits haer alwaerdigheit ten hoogften zij gerieft.
In 't ende draeyt haer 't hooft op die verheven klippen;
En dan voelt Phaeton den toom fijn' hand ontflippen,
Dan komt hy, als gewipt , weer blindeling ter neer,
En 't kost hem blindeling fiju Leven en ilia eer.

Gelijk deze Oogentroost en velen zijner Sneldichten
zich door bet fcherpe onderfcheiden , zoo heeft hij ook
in zijn Kostelick Mal getoond dat HOOFT niet ten onregte van HUYGENS (t) zeggen mogt :
Die met neep van fchrander fchempes
Weet de wullepsheit te flempen;
Diefe te geneefen weet,
Met een baetelicke beet.

Laat
(1) lfarenbl. D. I. bl. 268.
(f) Of eigenlijk van zijnen Zangh; zie 't vers van
1100IT voor de Ledighe Uren.
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Laat ons een gefprekje afluisteren tusfchen eene Modepop en hare vindingrijke Kamenier uit het evengenoemd Hekeldicht: (*)
Die wangen zijn te

doods, fy moesten anders leven,
En wat raed, Pieternel? Mevrouw, 't pinceel zat geven
Dat de natuer vergat; weest meester van uw vet,
Wat loud' u hiuderen? die, die, die doet het wet.
Die tanden zijn te geel , wie fou het deckfel foenen
Van fulker peerlen doos? wat raed? men moetfe boenen.
Dar waer den moor gezeept , 't is aen-geboren vuyl,
De verw is door-geweickt. Ruckt f' uyt den wortel-kuyl.
Houdt ; beter gee!' als geen'. Hoort, fonder my te melden,
Een nieuw Yvoor-gebit fa! d'oude fchae vergelden:
By Venus , dat 's een konst die Venus waerdigh is.
Maer wat raed met dit Haer,, die fweeterige klisf?
Hoe raeck aen 't lieve blond, dat mijn misdeelde tuyteu
Van boven is benijdt? De drooge Koeijen-kluyten,
Daer Cypers loofen Boer fijn weiden van ontmest,
Verftu y ven in een ftof, daarvan de fijnite rest
De trouwe toevlucht is van wangefchapen vlechten;
Door - faeytfe met dat meet, men fat hem noch bevechtea
Bier antlers keurt als blond. Oh 't is te laet gefaeyt,
Daer 't Lange jaeren-mes foo vinnigh heeft gemaeyt.
Ben ick niet voorhoofd fchier van d'oogen tot den neck toe?
Verwt eens da t niet en is. Swijght, daer's een niewe treck toe:
Daer groeyt niet te vergeefs; dat 's wijsheids eerfte lesf;
En deer uyt dit befluyt; behelpt u met de blesf
Van uw' Nicht , van uw' Snaer, van uw'Meid, van uw' Kennis,
Die 't doncker droeve pad van d'algemeene fchennis
Te vroeg betreden heeft, en met die blonde kuyv'
De wereld is ontruckt, gelijek een' lucre druyv':
Is 'r weer dat d'eene mensch tot voordeel van den and'res
Het leven is gegunt, hoe louden fy malkandren
Een' gifte weigeren, die, maer aen 't Graf gerooft,
De doo mist fonder fchae, de locken van fin hoofd?
0 wettelicke konst, die met der Docht'ren fterven
De Moeders menightnael haer naeste goed doet erven,
Konst alter konften bluf, die d'Eewigheid beduydt,
En eewigh leven doet een' flerffelicken tuyt:

Het fpelend vernuft en de luimige vrolijkheid van
opdat ik dit nog in de laatfte plaats aanmerke , blinkt insgelijks uit in zijne zoogenaamde Sul- of
HUYGENS ,

itillto
(*) KorenbI. D. I. bl. 81.
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Funt-dichten op perfonen , ambachten, beroepen en at..
lerlei voorkomende dingen. Er is vast eene menigte, die
weinig beteekent ; een aantal , 't welk onkiesch heeten
mag; dock ook zeer velen , die regt geestig, anderen,
die zeer anderen, die op deftigen en ernitigen
toon geftemd zijn.
Laren de volgende ter proeve dienen:
Van fpaerige Tenn. (*)
Tenn fmoorde fijn quaot wijf
Baer hooft en haer gekijf
Its een klein Tobbetjen vol dropfel van de daken
Want fiet, 'hy moghter niet veel Waters vuyl om maeckenst
zfrinceds gevolg. (t)
Fo? had fich felven rijck getiolen,
En al fijn ftelen bleef verholen,
Soo laugh by rijck en machtig was :
In 't code quam het vier In 't vlas;
Sijn groote goet begot: to ebben;
Doe feheeld' het als Gehadt en Hebben,
Dat by gheen cerlick man en hiet;
Doen en ontragh hem niemant niet;
Elck ;forst hem Dief en Scrooper noemen
En voor can galgen-aes verdoemen,
En voor een fielt en voor een guyt.
'T leegh water brenght de baker' s uyt.

iIJilde Danck.
Crierighe Ghys had fich overgeforght,
En in 't wanhoopeu fijn felven geworght:
}lad hem fijn knecht niet een fneetje gegeven,
lieper op 't end van fijn gierighe leven:
9 T loon dat de goede knecht krcegh voor fijn' trout
Was een danck hebt, mits becalende 't touw. (1)

Tops aen 't kort geweer.
Thin riep, watdraeght ghy, Claes ? Een poignaert,
En 't was een fiesken wijn.

kid' by, Trijn.
Geeft

S'nc.7si. IX. In.
Sitel. XL 71.

(-0 Sneld.

IX.

176.
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Geeft bier eens , feyf' (en h eeft het eensteughs uytgedroneken)
De lemmer isfer uyt, de fchee is u gefchoncken. (*)
Twaelf mannen fpreken recht, neer d'oude Britfche wenn:
Men vraegde wat voor twaelf een lief wouw dat hem rechtten:
Hy fey, d'Apostelen ; dat waren fijne lie'n;
Daer fprack een ftatigh man, die fouw men niet weer Tien
Voor dat de jongfle dagh de wereld fon doen fcheiden:
Mijn' Heeren , fey de Dief, ick wil foo Lang wel beiden. (t)
•••■••■■■■••

Jan most ter galge gaen en wonder voorwaarts op.
Terugge, fey de Beni, dal is geen flip van fierven,
Het waer een vaifche leer, die fou de konst bederven.
Vergeeft my, fey de bloet, het is mijn eerie firop. (4-)

Wilt gij nog een op ernaiger toon (5) gellemd ? Het
zij 't bekende Puntdicht , ten titel hebbende : Geluck aen
de E. E. Heeren Regeerders van ilmflerdam in hoer nieuwe
Doorinchte Stichteren van 's werelds achtfie wonder,
Van foo veel Peens om hoogh, op foo veel bouts van ouder,
Van foo yea kostelicks, foo konflelick verwrocht,
Van foo veel heerlickheits tot foo veel nets gebrocht;
God, die u Macht en Pracht met Reden gaf re voegen,
God gev' u in 't Gebouw met Reden en Genoeghen
Te thoonen wie ghy zijt, en , daer ick 't all in fluyt,
Heil zy deer eewigh in , en onheil eewigh uyt.
Is 't oock foo voorgefchickt, dat defe Marmer-muren
Des Aerdrijcks nytterfte niet hebben te verduren,
En worth het noodigh dat het Negende verfchijn',
Om 't achtfte Wonderwercks nakomelingh te zijn ;
God, uwer Vadren God, God, uwer Kindren Vader,
God, foo naby u, zy die Kindren foo veel nader,
Dat haere welvaerd noch een Huys bouw' en befits',
Deer by dit Nieuwe fee, als 't Oude fond by dit. (**)

De aangevoerde proeven acht ik genoegzaam , om den
trant der Gedichten van HUYGENS te doen kennen. Weinig moeite ware het, uit den ongemeen rijken voorraad,
een grooter getal bij te brengen. Misfchien had ik ook
hier
(f) Sneld. XV. toa.
($) Sneld. XII. too.
(.1.) Sneld. XVI. 2 io.
(S) Zoo ook op den dood van Vrouwe Anna Killegrew,
II. bl. 156, en eene menigte anderen van ernfligen aard en
zeer fraaileu inhoud. (") Korenbl. D. II. bl.
04
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bier en daar gelukkiger kunnen zijn in de ketize. Veel
loopt er dikwijis zamen, om dezeive moeijelijk te maken. Ik wilde liefst nit meest alie de foorten van
dichten 't een en ander opzainelen. Dit is gefchied; geiijit den opmerkzamen kan blijken , vooral, wanneer hij
de vorige met deze Verhandeling, die beide ddn geheel
uttniaken, vergelijkt, en de verzen, daarin voorkomende, naleest. Liever had ik bier en daar van andere 1}aten gebruik gemaakt, zoo dezelve niet reeds waren gea
bezigd geweest door anderen, in Werken, eerst onlangs
uitgegeven (*). Velen, die mij behaagden, heb ik, om
Iie lengté en andere redenen , moeten achterlaten. Die
2icb in het lezen daarvan wil verInstigen , zal bet Werk
ieif dienen op te 'Nan , 't Welk , niet in alter handen „
ec.liter algemeen verktijgbaar
Ten beffuite. Hebben wij de gebreken niet verzwegen, welke d .f:ledichteri van finvuErls ontfieren ; pit
de deugden van dezelve is ons gebleken , dat zij
als derzelver houfdkentnerk , door het zaak- en zin-rijke
iannrijzen. Dit kracinige en kernachtige that doorgaan,s
bij hem over tegen het laffe rijm, waarvan hij walgde.
Dit krachtige noopt ons , het gezochte en ftroeve in
te eerder te vergeven. Indedaad , HUYGENS is oorfpronkelijk , geestig , vol geleerdheid en fpreuken. Hij
vloeit over van ibe d̀ige invallen en luimige trekken. Wij,
leerden hem kennen , als gelnkkig in . Ongezochte vergelijkingen memsclikundige fchetfen en welgepaste befehrijvingen. Veelal bezigt hij welgekozen tegen(tellin-,
gen , welke dikwijls de bijvoegelijke woorden fteunfels
Moen gelijken, die, een gebouw onderfchragende , hetzeive tevens verfieren. In 't kort: HUYGENS is in onie
pogen een meer dan gemeen bekniaarn Dichter, die, wat
bet kraehti o e belangt, tot voorbeeld ftrekkert kan en navolging verdient
; een Dichter , dien men niet ten onb
regte kan plaatfeti tuslchen HOOFT en CATS, als hebbenEte fchoon min verheven dan zinrijk , bet krachtige van
tIOOFT , en , hoewel over 't geheel min zoetvloeijende
dan
.(*) 2'ie de buvengemelde Proem van Nederduitiche
, door, den HaOgreeraar M. SJEGENEEEK en de uitnemend
fraaile Venandeling van den Hr. j. DE VRIES, bekroond door.
cle lifitaatiche Ni gatfebappij van Taal- en Dielitkuude, Itig.
Ilakendc ;act Mee Deet barer Werken.
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dan fcherp , bet vernuftige en ook wel 't keuzelende van
En is de lof van zijnen Vriend WESTERBAEN (*)
te vieijende , wanneer deze van HUYGENS' Werken
zegt :
CATS.

Hier is een fchoonen Hof, vol uytgelefen bloemen ,
Eick blad is hier een bed, op 't fraeyfie uytgerust,
flier is al wat op reuck en fchoonheyt heeft te roemen ,
Hier East by nimmer mis, die wat te plucken lust.

waarheid is het in den voliten zin 't geen dezelfde
Dichter er bijvoegt :
Hier wort een man vereyscht, dien 't niet en moet verdrietea
Dat by fomwijlen weer herkaeuwe dat by at:
Die 'r leest en wederleest , fal vinden en genieten
Yet goeds dat by in 'c eerst noch niet gemerekt en had.

(*) Zie Qedieln op de

Werken van HUYGENS, voor

diens

Korenbloemen geplaatst.

VOORBEELD VAN GENEZING EENER DUBBEL
KLEIN:IDE BREUK. Door den Heer GIRAUD

Heelmeester te Parijs.

jn Januarij 1796 werd de Waarnemer geroepen bij j.
B6THUNE , een man van 40 jaren en van eene Berke
ligchaarnsgefleldheid , die van kindsbeen of een gezwel
in de regter lies droeg, hetwelk zonder moeite buiten
ging en terugkeerde. 'Mans was het gezwel, door het
nuttigen eenes ruimen maaltijds, grooter, dan gewoonlijk , en op Uns zeer pijnlijk geworden. Op deze eerfte
fmerten volgden kolijkpijnen , hikflag en braakzucht;
terwijl de Zieke te vergeefs zijne breuk trachtte binnen
te brengen. De dronkenfchap en zijne natuurlijke ligt.
zinnigheid bragten hem tot bet beiluit , am zijn gezwel
;net vuistflagen te doen ftukken fpringen. Zulks beproef
de bij , in zijne eenzaamheid; doch, op zijn fchreeu
wen en kermen , drongen zijne buren het vertrek in, en
xiepen een' Heelmeester, die een warm bad aanried. De
Waarnemer eerlang ook geroepen zijnde,vond de toevat_
len zoo bedenkelijk en de terugbrenging der breut zoo on.
mo.
05
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mogelijk , dat hij oogenblikkelijk de Konstbewerking aan•
rie g , fehr on het ongeval nog maar acht uren had geduurd, Doch, door den tegenftand van anderen , moest
zulks tot den vo!enden morgen worden uitgefteld.
Op dien tijd vond de Waarnemer alles zoodanig verergerd , dat hij de Konstbewerking met zeer weinig
hoop op een goed gevolg ondernam. Zeer voorzigtig
:Need hij de huid open, onder welke hij eene aanmerke.hjke hoeveelheid bloeds be yond, aldaar uitgeltort door
tie vuistflagen , met welke de Lijder zichzelven had
Inisbandeld. Na het wegnemen van hetzelve , opende
hij den breukzak , en vond een aanmerkelijk ftuk darns
vooraan in de breuk, en dear achter een groot fink net;
zijnde de darm reeds bruinrood , zonder echter zijne
natuurlijke vastheid verloren te hebben. Met eene histouri, welke hij , op eene fonde , binnenbragt, fneed hij
den bnikring voldoende open, maar was, desniettegenftaande, niet in flaat , om het gedarmte binnen te brengen. Straks &eta de Konstbewerker aan eene inwendige
beklemmin g , en ontdekte, door zijn' vinger zoo hoog
nis mogelijk in te brengen , eene plooi van het buik•
vlies, die zuiks te wege bragt. Om dezen tegenttand te
overwinnen , bragt hij , bij gebrek aan een verborgen
breukmesje , op zijn' vinger, een ftomppuntig fnijrnesje
in de hoogte , en fneed dus den tegenfland door, waarna het gedarmte gernakkelijk werd binneng.ebragt ; doch
het net liet hij buiten blijven , en lag op de wonde een
dikeivotidig verhand aan.
Straks na de Konstbewerking liet de 1Vaarnemer eene
zacht purgerende klifteer zetten , en bekwam daardoor
twee"ruime ontlastingen , die , ten volgenden dage ,
door een zacht laxeermiddel , van drie nieuwe ontlas.
tinges werden gevolgd, welke groote verligting gaven
en den buik deden flinken. Doch de vuistflagen hadden
een uitwendig heet vuur ten gevolge , hetwelk het geleek balzakje vernielde, zoodat de balien, na het afvallen der koriten , bloot lagen. Het nog niet afgevallen , doch geheel ontaarde, net werd, op den vijf.
tienden dag , afgebonden , en , op den achttienden ,
fcheicide het zich af; terwijl er ook nog eene etterverzameling tegen bet darmbeen ontflond, die eerlang werd
geopend. Van dien tijd al fchikte zieh alles tot gene.
zing , fehoon iangzaarn, van wege de geweldige
zing, door het fl gan op de breuk veroorzaakt , waardoor
nog ,
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nog, op den tweanzestigften dag na de Operatie, eene
etterverzameling nabij den regter kant van het vernieuwde balzakje moest worden geopead; na welke vere
rigting alles fpoedig genezen was.

JETS OVER D. R. KAMPIIUYZEN.

Aan de Uitgevers der illgemeene Vaderlandfthe
Letteroefeningen.
Mijne Heeren!

O

nlangs de Reize door tie °tide en nieuwe Oostelsyke Departementen van bet Koningrijk Holland enz. van den
Heer POTTER doorloopende, vond ik bij de vermelding
van groote en geleerde mannen , op welke Dockum roemen mag, bladz. 64 , met eenige bevreemding, het volgende omtrent D. R. KAAIPIWYZEN verhaald.
hij moet een zonderling man geweest zijn: op
„ een Uithangbord voor zijn huis in de Hoogaraat had
hij aan de eene zijde een fpel Kaarten , en aan de an), dere eenen Bijbel laten fchilderen ; doch dit nun de
„ Stads-regering zoo cuvel op, dat hij , niet zonder
fchade en kosten , genoodzaakt weed zijn Uithangbord
„ weg te nemen."
Naar mate men den zedig e n KAMPTIUYZEN beter kent,
moet deze bijzonderheid verdacht voorkomen , en het
bezwaarlijk vallen hem voor een zonderling man van dim
fiempel te houden , als ors dit verhaal zou aanduiden.
Wanneer men weer , dat hij , te Dockum in drukkende
onfflandigheden , de gevolgen van den geest dier tijden ,
zijn verblijf houdende , zich en de zijnen van den vlashanded geneerde , dan moet de in het oogloopende onvoegzaamheid daarbij van zulk een Uithangbord hetzelve
zeer ongeioofelijk makers ; en zoo men eindelijk op eene
overlevering mope afgaan, die voor eenige jaren bij oude
lieden wel bekend was, dat hij aldaar op de lage of leege weg aan de westzijde gewoond hebbe, dan legt zelfs
bet verfchil in de benaming der ftraat de onechtheid van
het verhaal genoegzaam aan den dag.
Net is echter te vreezen , dat velen, die antlers ook
KAMP-
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KAMPHUYZEN hoogachten , deze bijzonderheid op het
gezag van den Heer POTTER, als omtrent zijne eigene
geboorteftad vooral wei onderrigt , zullen aannemen; en
dit zou mij om de gedachtenis des edelen mans, die ik
met al mijn hart vereer , feed doen; daar het dezelve
ontluisteren moet, als eene vlek in zijn karakter, als eene
oral' ichtende grilligheid in den altijd zoo ftichteliikezt
Dichter,

die eenvuidig altijd zong
Van God, van goed, van deugd, van lijden en verzakee.
1k wil dus dien ongunftigen indruk der misleading
voorkomen , door te doen optnerken , dat de Heer POT..
TER zich in dezen vergist heeft , en zekerlijk tegen zijn
eigen wil, daar hij anders bl. 98 en volg. toont KAMP.
IILTYZEN te waarderen, en van gevoelen te zijn, dat hij
ten minfte niet verdient zoo geheel vergeten to worden ,
door anderen moet misleid zijn ; terwiji ik niet twijfel
of gij zult daarvan wel gebruik willen maken in 'ow Men,
gelwerk , waarin gij voorheen , door bet plaatfen der
beide voortreffelijke Redevoeringen van den F,erwaardi.
trerl KOOPINIANS , de welverdiende hulde aan de eerbiedwaardige nagedachtenis van KAMPHUYZEN als Mensch
en als Dichter, hebt bewezen.
Het verhaalde namelijk omtrent het Uithangbord, verkeerdelijk op KAMPIILYZEN toegepast , is voorgevallen
omtrent den jare 1695 , en dus bijna 7o jaren na zijn
overlijden , en betreft zekeren JOHANNES HILARIDES
Coen Conredor der Latiinfche Schole en Burger en Bock'
verkooper in de Hoogftraat te Dockum.
Deze imam omtrent den gezegden tijd, hij gelegenheid
dat zijn Uithangbord moest vernieuwd worden, op den
zonderlingen inval , om daarop , als voor zijne nering
pasfende , te Laren fchilderen , aan de eene zijde , een
Kerkboek met . zilveren beflag en ketting , met het woord
daaronder ; aan de andere eene hand, houdende
vijf Speelkaarten , vertoonende het toen zeer gebruikelijk
fpel , Lanterluy genaamd , en daaronder de woorden :
4en Schoone. Dit gaf groote ergernis , te tneer daar,
het huis aan den westkant der Hoogftraat ftaande , de
EiThel zich vertoonde aan hun , die ter Kerke gingen ,
doch bet Kaartfpel aan de genen , welke daaruit terug
kwamen, in het oog viel. Men dada ever 's mans oogInca;
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Inerk niet gunflig , en gaf daaraan velerlei uitlegging;
het baarde groot gemor en ontevredenheid, die op be.
dreigingen en misfchien dadelijkheden uitliepen , waarom hij over de zijde , waar het Kaartfpel ftond, eene
gevlochte mat liet hangen. Of het daarbij gebleven zij,
tot dat de drift allengskens bekoeld was , dan of hij het
bord op bevel der Regering heeft moeten wegnemen ,
kan ik niet zeker zeggen, fchoon ik het laatfie wel heb
gehoord; uit zijne eigene wourden fchijnt men het tegendeel te moeten opmaken:
,,

Dank heb ons Ooverheit, die hear voorlichtig toonen
„ Geen burger om een bord met fmaat te willen hoonen,
„ Strax naa de drift van Volk; foo die 't op 't domfle afmaald,
„ Dat niemand in fijn recht onbillijk werd bepaald
„ Om 't geen men vrij verkoopt, niet vrij in 't bord te fatten."

misfchien is dit evenwel naderhand gebeurd.
HILARIDES , die voorlieen reeds eene Nederduitfche
overzetting van Cornelius Nepos vervaardigd had , maakte
er ook eene van de Fabelen van Pladrus , maar in dicht,
die nevens de Franfche vertaling van Guyet bij den Latijnfchen tekst gevoegd , in 1694 te Franeker bij Leonard
Strik werd uitgegeven , en vervolgens door Pieter Rains , in zijne Boekzaal van Europa, Jul. en Aug. deszelven jaars , beoordeeld. Van deze overzetting kwarn
reeds in het volgend jaar een tweede verheterde druk
uit , onder op den titel hebbende : te Dokkorn hij Yoh.
Hilarides in de Hoochfiraat in de Schoone 1695. Voor dezen druk fchreef hij eene Opdragt Dan den hekendea
Willem Deurhof te Amfterdam , met wien het dus blijkt
dat hij in betrekking ftond, in welke Opdragt hij onder
andere ook de niet onvriendelijke beoordeeling van
Rabus bits genoeg beantwoordde. Voorts gaf hij te geBiker tijd een Gedicht , dat gewoonlijk achter dezen
Pheedrus gevonden worth, in het licht , van 24 bladzijden
in kl. 8vo , onder dezen titel : „ Uithangbord van
.7ohannes Hilarides , als Burger en Boekverkooper,
2 , in de Hoochftraat te Dokkom, alwaar het Caartfpl
„ en Ergernisfen , beide ten toon Haan
„ Al even eens •
d'eene 't

" Mar

hoe dat men 't maakt:
prijst dat d'ander

wan-
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waaronder in eene koperen plaat de beide zijden Iran het
reeds befchreven Uithangbord worden afgebeeld , zoo
dat voor de tegenzijde een loshangend plaatie , verbeeldende eene mat, boven vastgellecht is, hetwelk opgeligt zijnde de hand met kaarten laat zien , boven het
jaartal 1695; onder aan het titelblad leest men nog :
„

De burgerij van waard
„ Was van een doode roch vervaar'

In het link zelven, eene foort . van Hekeldicht, mitt
9cO'verzen groot , toont hij het onfchuldig gebruik van
het Kaartfpel , beitla.agt zich over de genomene ergernisfe , wederlegt die, verklaart en verdedigt zijn oogmerk enz. Maar genoeg hiervan , daar ik dit in zichzelven weini g beteekenend gedenkflulije eener long vergetene ergernis flechts heh willen aanvoeren , om de nagedachtenis van KAMPHUYZEN van de verwarring met
dezelve te ontheffen.
Ik zal hier zijn Graffchrift bijvoegen, dat, zoo veel
ik weet , nog nergens naauwkeurig is opgegeven. Het
Graf, op het Kerkhof,, een weinig benoorden het voorfle
gedeelte der Kerk, is flechts met eene kleine halve zerk
of zoogenaamden hoofditeen gedekt, waarop dit eenvoudig Opfchrift , fchoon reeds eenigzins uitgefleten, nog
leesbaar is:
Ao. 1627 den 19 Julius flerf den

Eerfarne
Didericus Kamphuifen olt 41 ;anr en
leit hier begraven.
Vivo
Mortuus
door Dirck Helt vernuwt 17.2.

\Vie deze Dirck Belt geweest zij weer ik niet. Alg
vereerer van KAMPHUYZEN , verdiende hij wel gekend te
worden. Zijn voorbeeld heeft nog voor weinige jaren
het denkbeeid vernieuwd, om een waardiger gedeukteeken voor KAMPHUYZEN te flichten. Jammer dat zulk
een loffelijk voornemen tot beden Bonder gevoig &We=
yen is! — lk ben enz.

b. C.
AA/4
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AAN DEN SCIIPJJVER VAN DEN BRIEF AAN DUREN ter.
'CEROEFENAARS,, ,, OVER. DEN WEDLOOP OP sCHAA'fw
SEN , DOOR VROUWEN, OM EEN Golf DEN ooR,1 , IJZER,GEHOUDEN IN JANUARIJ I8^9, IN DE
STEDEN LEEUWARDEN EN GRONIN1 , GEN , EN IN DEN DORPE
ZUIDBROEK:'

Alija neer!

H oe

zeer ik ook een vijand ben van twistfchriftea en ik mil
niet gaarne in eenen pennettrijd met iemand begeve, is
echter uw brief aan de Heeren Letteroefenaars over bet wedloopen op fchaatfen door Vrouwen , geplaatst in het Mengel.
werk der Algetneene Faderlandfche Letteroefeningen voor a 8o9 ,
No. van zoodanigen aard, dat ik mij voltirektelijk ge.
noodzaakt vinde, am over diens inhoud, ter verdediging der
voorftanders van zoodanige wedloopen, een woord met u te
wisfelen.
Het ftond u, voorzeker! vrij, uwe gedaehten over het be•
sloelde vermaak opcnt:jk te kennen te geven , hetzelve te onderzoeken, te heoordeclen, of te keuren en te gispen: maar
bet betaamde u, mijns inzieus, geenszins, zulks op eenen
zoo meesterachrigen roan en onbefeheidene wijze te doen.
Deze wijze van gispen, zoo wel als het overdrevene in uweu
brief, kan niet met ftilzwijgen worden voorbijgegaan.
Mijn gefchrifc zal echter niet wederkeerig op eenen fcherpen en beleedigeuden won geftemd zijn. Mijne borst zal
niet, gelijk de uwe, van veronrwaardiging gloeijen. Ik zal
uwe uitvaringen tegen de Rijken — de ifeeren der fatfoenlijke
wereld, derzelver verlustigingen en grilzieke luimen , uwe
befchuldigingen van onbedachtzaambeid , gevoelloosheid,
wreedlieid barbaarschheid, en wat niet al? flier met bitterheid
beantwoorden; noch u — hoe gemakkelijk mij zulks ook
vallen zoucle — uwe ongepaste vergelijking van de bat eu
het nntisie in even ongepaste vergelijkingen teruggeven.
Neen, Mijn Heer bedaardheid en befcheidenheid zullen mijIle pen befturen : dewijl ik overtuigd ben , dat drift en be•
leedigende nitdrukkingen den befchnafden Man altijd vernederen, dikwerf tot perfoonlijklaeden aanleiding geven, en de
aandacht van de zaak in verfehil, ten koste van de waarft
heid, verwijderen.
Indien al deze bedenkingen niet in bat mogten zijn, OM
mijnen won te matigen , zoude ik nog door eene andere be-

weegreden daartoe worden aangerpoerd, 1k lam, nautelijk ,
uwen
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uwen brief, niettegenflaande de verregaande aninsofiteit, Welke
in denzelven heerscht, eene goede en lofwaardige bedoeling
befpeurd te hebben. Ik geloof gaarne, dat gij u door onbedachte drift hebt laten vervoeren; dat gij het inderdaad
zoo erg niet meent als uwe uitdrukkingen wel zouden
doen vermoeden; dat gij aithans niet door vitlust zijt aangefpoord, om eene zoo ftrenge zedepreek te houden; dat
gij Been oogmerk hebt gehad , om door uwe declainatien
menfchen te beleedigen, die, wanneer gij beter met bun
bekend waart, misfchien wel eenige aanfpraak op uwe achting zouden kunnen maken, en dat alleenlijk de four door
u begaan is,dat gij u te veel door uw onderwerp hebt laten
wegflepen, wonder veel gezocht hebt in eene zaak, die, op
zich zelve befchouwd, en zoo zij niec overdreven wordt
zeer eenvoudig is.
Het is maar al te veel de gewoonte • ook bij verflandige
lieden •-• in hunne oordeelvellingen en redeneringen te veel
het gevoel te laten werken, en hoe zeer is het niet te bejammeren, dat men in vele zaken zoo dikwijis tot uiterften
overflaat, aan den eenen kant te uitbtindig prijst, aan de
andere zijde te flerk laakt , waardoor de waarheid , die
meestal in het midden ligt, ongelukkiglijk wordt verdonkerd,
en niec zelden ten" flotte ganIchelijk vergeten ea Hit het oog
varloren.
Dit is ook, eenigermate , met u het geval geweest , bij
bet fchrijven van uwen brief, zoo als in het vervoig zal blij=
ken. Uw gevoel heeft uw verfland overmeesterd. In plaats
van de zaak koelzinnig te befchouwen , laat gij uwe verbeelding Werken ; in plants van met bedaardheid bet voor
en tegen te toetfen, houdt gij u alleen bezig Met de nadeelige zijde; in plants van de zaak op zich zelve, in haren
card, afgefcheiden van bijkomende, toevallige omflandigbeden, te onderzoeken, dweept gij van gevolgen, die flechts
uit die toevallige, bijkomende omilandigheden kunnen voortkomen ; in plants van onpartijdig te oordeelen , gloeit gij
van verontwaardiging , en, als het refultaat van alles , geeft
gij ons een met bonte kieuren gefchilderd tafereel, in plaats
van koele en op gronden fleunende redenering.
Dan — laat mij ter zake komen.
Vooraf echter zal ik , om alle misvattingen en noodelooze twisten of te fnijden, den fiaat des gefchils duidelijk be-

palen.
De vraag is, dunkt mij, bier eenvoudig: Is een wedloop op
ickaatfen van ongehuwde Vrouwen , op zickzelve befchouwd
hoedanig ook ingerigt, in alien gevalle ongeoorloofd? niet: Waren de weiloopen, zoo als dezelve te Leeuwarden, to Groningen
en te Zuidbroek hebben plaats gehad, geoorloofd Gij gispt,
eroordeelt en verfoeit in uwen brief zoodanige wedloopen
het
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algemeen , en gij waarfchuwt daartegen voor bet vervolg.
Geenszins behoef ik dus de bedoelde wedloopen, zoo als dezelve hebben plaats gehad , te verdedigen , en ben daartoe
ook niet in itaat ten aanzien van din , welke re Leenwarden
is gehouden , omdat ik daarbij niet tegenwoordig ben geweesr , en niet weer, hoe dezelve was ingerigt. Het is zeer
mogelijk en nit uwen brief zelfs blijkbaar der tegen de
inrigting van den laatttgemelden vrij wat valt in re brengen.
Doch dit kan ter dezer plaatfe niet in aanmerkinge komen.
Eene zaak toch kan op zichzelve goed zijn, maar door misbruik hoogst nadeelig worden, — en hierdoor
moeten reeds vele — ja, de meeste en gewigrigite uwer
redeneringen, als zijnde tegen de gebreken van eenen bijzonderen wedlonp ingerigt, zoo als ik itraks nader zal aantoonen, van zelfs vervailen.
Gij zijt her met mij eens, Mijn neer! dat bet fchaatfenrijden van Vrouwen niet is of te keuren. Gij acht deze oefening, met matiging van ijver en onder gepaste voorzorgen
verrigt , eerdcr heilzaam en prijzenswaardig, dan verachtelijk
of brag. Voorzeker t wie zoude ook het tegendeel durven
beweren? Men moge op andere plaatfen er den neus voor op.
trekken; in Vriesland en Groningen althans zal zij wel. tegen
alle vooroordeelen en bedillingen aan, blijven Eland houden
— het is bier: Lands wijze, Lands eere. Maar 'It ga verder.
Er noem het fchaatfeurijden niet flechts eene nuttige, in onze gewesten noodzakelijke, oefening een geoorioofd vetmaak, maar sevens eene fchoone en bevallige ligchamelijke
kunst. Door Manner uitgeoefend, is zij reeds verlustigend
voor het oog; dock zij wordt niet weinig opgeluisterd door
de eigene bevailigheid der Vrouw , wanneer deze zich aan
bur toewijdt; terwijI de bevalligheid der fchoone fekfe wederkeerig verhoogd words door de beoefening dezer kunst; en
een fchoon , bekoorlijk meisje, met verwonderlijke vaardigheid, in onderfcheidene rigtingen en wendingen , fangs de
baan re zien zweven en zwieren
dit Levert, zonder twijfel. een betooverend fchouwfpel op,
Bil eenen ftrengen Winter nu biedt deze kunst, vooral bij
de boerfehe Landjeugd, eene reeks van aangename tooneelem
Rail die niet kunnen nalaten , zelfs aan den ftrengften Zedemeester, eenig genoegen re verfchaffen. Knapen en meisjes
ijlen dan met elkanderen longs de bean; de ijver worth opgewekt; men nett er eene eer in, om boven andere uit re Lenten, vaardiger , bevalliger , fneller dan andere te rijden, -andere voorbij te zwieran. Er is mislchien geene ligchamelijite
kunst, die meer dan bet fchaatfenrijden den naijver opwekt,
en men gnat onderling weddenfchappen aan, wic de cerise op
eene beflemde pleats komr. Dit is , zoo ais u flier oubekend
kan zijn, zeer gewoon, zeer algemeen.
MENG. 1809. NO. 5.
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Wet nu is natuurlijker, dan dat zoodanige lieden went&
het fehantlenrijden beminnen en die kunst inzontietheid gaarne
door Vrouwen zicn uitoefenen, deze tooneeten met welgevallen
aanfehouwende, op het denkbeeld geraken, van die Meisjes,
weike buitendien reeds met elkanderen wediiveren, gelegenheid re geven, om zulks gefeliikter,, geregelder en op eene
afzonderlijke bean te doen? wat natuurlijker, den het denkbeeld, om de meisjes van een dorp of eene landftreck , near
mate van het aantal vaardige rijdfters , dat zich daar bevindt,
uit te noodigen , om eens met elkanderen openlijk te wediiveren? wet natuurlijker , dan dat men aan de beste rijdfler eenig
gefehenk, aan andere , die mede uitmunten, mindere prijzen
belooft en uitdeelt, hetwelk almede, vooral wanneer die gefchenken ten deele vallen aan behoeftige dienstmaagden,
een aangenaam gevoel bij de gevers veroorz,nakt
Zie dear dan een' wedloop van. Meisjes tot Rand gebragt.
Niemand vindt daarin lets verachtelijks , lets vernederends,
lets onzedelijks. Buiten zoodanige uitnoodiging , wedijvert
men, zoo ais ik zoo even zeide, toch dagelijks. Dan is ea
geen behoorlijk toeverzigt; dan worden er geene gepaste voorzorgen, ter behouding van de gezondheid der meisjes, en one
de weddenfchappen wel re doen alloopen, genomen; dan beflaat de prijs der overwinning meestal in fterke dranken, en
het gevolg dearvan is, dat men niet zelden ganfche naehten
in herbergen en kroegen doorbrengt en zich aan ijdele en on.
geoorloofde verineken overgeeft. Meat bij eenen openlijIteta
wedloop zijn geene gevolgen van dezen acrd te duchten. De
gene, welke her toeverzigt over dezelve hebben en ales regcfen, zljn fatroentijke liecien, wier karakter bekend is. Zij
kunnen zorg dragen, dat er niets voorvalle, hetwelk onzedelijk is, niets, dat met bet decor= ftrijdt, en dat ales betainelijk en in goede orde atloope.
Of nu zulk een vermaak , op zich zelve befchouwd, wanneer behoorlijk gewaakt worth tegcn ales , was onbetamelijk,
onweivoegelijk en onzedelijk is, regen ales, wet de gezondheld zoude kunnen benadeefen van Meisjes , die dagelijks
van harden arbeid gewoon , van een flerk ligeheamsgeftell
en tegen koude en vermoeijenisfen befland zijn , zoo vetachtelijk , zoo lakenswaardig is , als gij het doet voorkomen , lent ik van het oordeel van ieder onpartijdigen gerustelijk ter beflisfing over.
Na dos voorloopig her gezigtspunt, wearuit men , 4 nfijns
ieziens , het zoo gegispte ijsvermaak befehouwen moot,
re hebben aangewezen , ga ik thins over tot eene nadere
overweging en wederlegging van de bijzondere bewijzen ,
welke gij, tot laving van ow gevoeien, in uwen brief canvoett. Dezelve zijn van tweederiei card. Deels algemeene „
tegen den wedloop, als zoodanig, ingerigt; deels bijzondere
Elie alleenlijk de wijze, waarop een wedloop words gehou-
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den, de toevallige, niet noodzakelijk met denzelven verbondene, omitandigheden betreffen.
Onder de algemeene zijn mij de volgende voorgekomen.
i.) Bet is onnoodig, dat glen deze oefening ottder de Prot:wen aankweeke: want „ hetgeen van zelve wast, behoeft
men niet te zaaijen."
Nu , nu zoo veet noodzakelijks vind ik daar , voor
mij zelven, juist oak niet in. Het hell van Berk en Vader»
land is er niet mede gemoeid , en de Maatfchappij zal wet
kunnen bloeijen, zonder dat de kunst van fchaatienrIjden bij
onze Vrouwtjes worde aangekweekt. Doch het is de vraag
ook niet, of het joist noodig, maar of het geoorloofd Is, deze
oefening aan te kweeken.
Het is bij fommige lieden gewoonte , alles, war er gedaan
wordt, naar den maatitaf van het nuttige en noodzakelijke te
berekenen; en dit is, naar bet mij voorkomt, zeer verkeerd.
Eene kunst behoefc pier nuttig te wezen, om aanmoediging
te verdienen. Het fchoone en her nuttige zijn geheel otige7lijkfoortige dingen. Doch het is hier de plants niet, om dit
breeder te ontwikkelen. Ook item ik gaarne toe: omne tulit
punatias , qui miscuit utile dutch Dan ziju &arm die vermaken, met welke zich het nuttige 7.00 niet vermengen laat,
E anfcbelijk ongeoorloofd? Voorzeker, nietl zoo flechts het
vermakellike onfchuldig is, niet fchadelijk niet onzedelijk
wordt. Gij ziet, Mijn Heer! dat ik bier al vrij war toege.
ye, daar ik het nut , dat in deze oefening gelegen is , en
waarvoor ook nog al vrij wat te zeggen zoude zijn, zoo ge.
makkelijk laat varen. Daarenboven is het aankweeken van het
fchantsrijden flechts een gevolg :mar het verfchaffen van
een onfchuldig vermaak aan een groot aantal van menfchen,
die deze kunst op prijs Itel/en , en het beloonen der gene owelke
er in uitmunten, het doel van den wedloop. Hieruit blijkt
dus , Mijn Heed — en dit is genoeg, om daze uwe beden*
king krachteloos te maken dat het eigenlijk oogmerk,
waarom een wedloop wordt gehouden, niet is, ogn te zaaijen
hetgeen van zelft twist, — maar om van hetgeen van ze1fs
wast genot te hebben, en het met erkentelijkheid te gebrui:
ken; terwiji flecks die erkentelijkheid het gevolg oplevert ,
dat de reeds van nature zoo milde grond nog gevoed wordt,
door die voeding meerder vruchtbaarheid verkrljgt, en rijper,
edeler voortbrengfelen be/0°ft.
2.) Vrouwen , Welker begemming is voor het hzzisfelijke lever en tot de moederlijke zorgen , hebben geen genoegen
geen hell to hopen, wanneer zij &lam haren flillen krIng go.
mkt worden.
Wel gefproken I en waar ook, zed waar. Et ben het volkomen met u eens. Doch war zal dit nu bewijzen? Dat de
Vrouw tot het
leven beitemd is, g al toch tvet
P2
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niet beteekenen , dat Beene enkele kunstoefening, geen enkti
vermaair buiten dien huisfelijken kring voor hear geoorloofd
is; dat zij zich nimmer buiten 's huffs mag vertoonen, aan
geen genot, geen werk buiten 's buts deel mag nemen.
Zulk eene Illahometaanfclie leer zoude hier toch te veel hewijzen. Meg de Vrouw den b. v. nimmer in de Komedie
nimmer op een Concert of eenige andere partij verfchijnen?
Ilet fctiaztfenrijden, op zich zelve, hebt gij zelf reeds can
de fchoone fare toegetlaan •-• en dit Ironic toch ook in den
flillen kring van het huisfelijke fovea zoo niet te pas. Gij zult
mij toeaemmen, Mijn Heer! dat er met her woord begemming dikwijis at wonderlijk wordt omgefprongen , en dat
ook gij het bier zeer onge/ukkiglijk hebt nan eevoerd, oat
als bewijs te dienen voor de ongeoorloofdheid der wedloopen. lk fprak zoo even van Korredies en Coneerten, en tont
doelde ik meer bijzouder op de voorname vrouwen van de
frad: maar denk Bens voor eenen oogenblik aan tie vrouwea
van de geringle kiasfe op bet plane land , die bier eigenlijk flechts in aeninerking komen. Zeg aan deze ook zoo
onbepaald: „ Uwe beflemming is de huisfelijke kring!" en
zij zullen u antwoorden : „ Onze beflemmin e. is te arbeib
den , opdat wij het noodzakelijke levensonderhoud
belcomen ; ooze werkkring is het open veld, opdat de Boer melk ,
Maas en borer erlange , hooi voor den winter verzamele ,
Doch ilr behoef hies
granen in de fc i tuur verkrijge" enz.
niet Langer bij tiiile te dean. Geen redelijk mensch zal der
Vrouwe een matig en gepast gebruik van de genoegens buiten den huisfelijken kring ontzeggen. Mies hangt bier wederom al van de wijze, hoe zij die vermaken geniet ea
den eerst beantwoordt zij niet can hare bet/calming, els zij
die genoegens te veel geniet, zich aan dezelre verfleaft, deardoor hart en geest verwildert en voor de huisfelijke pligten en
genoegens ongefchikt wordt.
En hoe is het hieromtrent met den wedloop gelegen? Op
het hoogst flechts inniaa1 in het geheeie jaar heert dezel ie
pleats, en Meisjes , die buitendien alle dagen, wanneer er
ijs is, op fchaatlen rijden (en die men dos niet uit den huisfelijken kring rukt , mear van het ijs op het Os, van de
eene bean op de andere brengt) nemen deel in dit vet.
meek. En zou dit nu tegen de bet/mining der Vroawea
aandruifchen? Is dit nu hear nit den flillen,huisfelijken kring
te rukken? Waarlijk! men bewijst niets, wauneer men te
veel bewijst.
3.) Belooft misrchien (vrangtverder) eine oefeoing hear

eenig beter uitzigt tot ern gelukkig huwelijk , en zullen z/ j, in
Ousewn atitrnuntende zich meet lievenstvaardig voordoen
r
ders, Naastbellaai;den of Minnaars?
inderdand moeite , u bierop ernilig te antwoorHer kost

des.
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den. Hoe! moeten dan de vermsken en kunstoefeningen beoordeeld warden near de uitzigten, die zij op een huwelijk
geven? Gij doet u voor als een beminnaar der Vrouwen , —
doch met doze vraag hebt gij zeker uw hof bij de fekfe niet
gemaakt. Zon de fchoone, die fraai danst, betooverend zings,
dichtkunst, muzijk enz. beoefent , tilt alles doen, omdat zij
er nitzigteu door verkrijgt op een huwelijk? Gij zult toch
wel van eon' wedloop op fchaatfen goon' hedencinagfchen Roman willen taken, waarin , het meestal van het begin tot het
einde van huweliiken wemelt en knelt, en bij de ontknooping
alles op huwelijken uitloopt? Zoo gij bath kunnen bewijzen,
1\ ijn Heerl dat dcze kunstoefening het uitzigt op een huwelijk verdonkerde, het trouwen moeijelijk maakte, — dit zou
van kracht zijn geweest; mint lets, dat geen uitzigt tot een
huwelijk oplevert, is humors daarom voor het huweliik niet
hinderlijk, En de wedloop, het ijsvermaak kan toch wel, nit
zijnen lard, de wenfchen van een meisje, dat gaarne trouwen
wil, niet teg,enwerken. Gij kept immers het fpeclatum veniunt
Duizenden van menfchen komen bier te zamen, en dearender ook jonge knapen van verfchillende foort. Hoe /let ken
de anige , tot dos ver onbekende, zich daarbij bevinden I Alen
ziet elkanderen can ... en... doch gij zult wel weten , wet
een blik al kan uitwerken I
Of de meisjes zich door deze oefening lievenswnardiger
voordoen in het oog van Ouders, Neastbeilannden en MiuTmars? — dit hengt of van de bijzondere wijze van denken
dier Ouders Nanstbeilaanden en Minnaars. Stellen deze de
kunst van fchaatsrijden op prijs, dan moet bet hun zeker aangenaam zijn, hunue dochter, bloedverwante of vriendinne iii
die kunst to zien uitmuuten. Denken zij er enders over, —
wet nu — dan beboeven de Ouders flechts te gebieden, den
behoeft de Miunsar liechts to zuchten... en bet meisje blijfs
te huis.
4.) De bedenkelijke gerneenzaamheid en verkeering vizor hup-

fche Landmeisjes, vier gelaat eta /choonheid dezen of genen
Men fledeling bij den wedloop zeu kunnen behagen, zou zedelijke wanordes en deerlijke onheilen kunnen voortbrengen.
Die acme fiedelingen, dacht ik, moeten toch altijd op den
voorgrond , els het op de verleiding van mooije Boerinnen
sankomt. Nn dit is voor rekening van den brieffehrijver. Wet
uwe vrees betreft , Miju Heer I zij mope al niet van ellen
grond ontbloot zijn, want men wen niet, was er wel niet al
bij zulk een' wedloop gebeuren ken, zeker is het, dat dezeive bier al weder te veel bewijst. Trouwens, dit gevaar
he.eft overal pleats, wear meisjes in her openbaar verfchijnen.
Zelfs de heiligile plaatfen zijn hiervoor niet te heilig — een
wellusteling ontziet niers.
Dan, waarom zoude een wedloop op fchaatfen, als Zoodanig, daertoe juist bijzonder aanP
lei-
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leiding geven ? Waarom zonden de wedloopflers daarvoor juise.
meer gevaar loopen , dan het aanmerkelijk veel grooter genii
van toefehouwliers ? Of moeten de eerflen juist bijzonder
fchcon zijn , omdat zij kunftig op felmatfen rijden? En hoe
ilrookt deze uwe bedenking met uw vorig oordeel, dat alle
bevalligheid van het ligcheam zich bij den wedloop gansch
ongunilig vertoont? Oin hort to gaan, Mijn- Heed deze uwe
bedenking is to algemeen, en dnarom van geene kracht. Het
gevreesde gevaar heeft bij alle bijeenkornften, wear Vrouwen
tegenwoordig zijn, eenigermate plants, en hij wedkopen oneindig minder, dan op zulke partijen, want knapen en meis-I
jes zich met elkanderen vermaken.
5.) Hee het zij, de kie;chheid van Crider en Romeinen en

van gem- befekaafile IVatie ter wereld heeft ;lira Her de Vrou+
wen toege!aten, in het worgelperk of de renbaan on den prijs
=den Wij dan roern dragen op onze fchan.
to dongen,

d?

enz.

Need het mii niet kwalijir, dat zoo openhartig ben van to zeggen, dat ik /Ai her: iezen van deze uwe
nanmerking biiiia mijn geduic! verloor. Het beroep op Grieken en Romeinen op worftel- en renfpelen! Hoe! het bevallig , zwierig , oogbekorend fchaatsrijden met het woest,
wreedenrelig, bloedig \vol. /le/en to vergelijken! Gij zelf, Mijn
Hoer , houdt her fchaatsrijden, buiten wedloop, voor eene
oefening , die voor Vrouwen gefchikt is. — Laat mij u
vragen houdt gij het worilelen en rennen, buiten de baan,
ook voor eene oefeuing ,die voor Vrouwen gefchikr is? Vooreker, neen! en gij moot dus het ongelijkfoortige dezer dinden toeflemmen toefteinmen , dat uw voorbeeld ongelukkig
gekozen is en niets afdoet: dear het niet verfehijnen van Vrouwen in worftel- en renfpelen nog niet bewijst, dat de Grieken
en de Romeinen het voor onkiesch hie/den, dat de Vrouwen
in het openbaar om eenigen prijs dongen; man wel, dat
iij het voor onkiesch hielden, dat de fchootie fekfe zulks in
de worftel- en renbaan deed , omdat worfteien en rennen
y our Vrouwen ongefehikte , vernederende , ongeoorloofde
oefeningen zijn. in! het zou meer dan onkiesch, meet. dan
onwelvoegelijk — het zou barbaarseh wezen, de Bove, beminnetijke Vrouwen tot wortielaresfen to verlagen — en , al
ware dit ook zoo niet, dan zoude nog de teedere en zwakke
7 Z . 0111V zeer weinig gefchiktheid hebben tot oefeningen, waartoe flake , welgefpierde Mannen werden_ gevorderd. Deze
•gefehiktheid, nogtans , moesten zij bezitten; gij moest kunnen
hewijzen, dat de Vrouwen voor worflelen en rennen bijzonder,
zelfs boven de Mennen, berekend waren, dat zii or vermaak
fchepren , en dat men finer daartoe stir kieschheid niet had
welt/ate!: , zou uw voorbeeld eenigermate toepasfelijk zijn.
Doch zoo 1 2/17.: als at tusfeheil woritelen ea fchaatsrijden even
v
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veel verfchil is, als tusfchen den aanleg, de vorming en de
gefteldlieid van den Man en de Vrouw; zoo lang kracht en
fterkte niet hetzelfde is als zwier en bevalligheid; zoo lang
wreede en woeste ligchaamsfolteringen niet kunnen gelijk gefield worden met geoorloofde behagelijke kunften en uitfpanningen , — zult gij dit bewijs wel moeten fchuldig hlijven.
Neen, Mijn !leer! geene Vrouw werd bij de Ouden tot worftelen en rennen verlaagd ; doch bijaldien bij de Grieken en
Romeinen het fchaatfenrijden in zwang ware geweest , dan
mogt men ook , althans van de fmaakvolle Grieken , veilig verwacht hebben, dat zij, voor de glorie dezer bevallige
kunst , de fchoone fekfe tot derzelver beoefening zouden hebben aangemoedigd.
Ten aanzien van uwe overige aanmerkingen kan ik kort zijn.
Dezelve betreffen grootendeels , of liever geheel, de wiize
waarop de wedloop te Leeuwarden fchijnt plants gehad te
ben ,
en die wil noch kan ik verdedigen.
Allis, wat gij zegt van bet aanzetten der meisjes tot overfpanning van krachten en geweldige bewegingen; van her alleggen van Ole de bovenkleederen; van den langen tijd, die
er noodig was, om den kamp te voleindigen; van het ruin],
honderdmalen ijlen fangs de baan door de mededingflers; van
de perfing der fcherpe winterlucht op de longen der meisjes;
van de verwringingen en folteringen van het teedere ligchaamsgeftel; van de inwendige fpanning der fpieren , jagen des bloeds
en der vochten , en voorts van wile de gevreesde gevolgen des
wedloops, die uwe verhitre verbeelding zich voorlIelt dit
alles behoort eigenlijk niet tot de zaak in verfchil, goldt niet
tegen den wedloop als wedloop, maar tegen de wijze, waarop dezelve is ingerigt.
Gij, Mijn Heed heht den wedloop te Leeuwarden gezienft•
ik heb denzeiven te Groningen bijgewoond , en ik verzeker u,
dat geene dezer bedenkingen op den laatften toepasfelijk zijn.
De baan was aldaar zeer klein; zoodat eene eenigzins geoefende rijdfler ten minfte een' afftand, welke driemaal grooter
was, met de grootfte infpanuing konde afteggen zonder bovenmate vermoeid te worden en hare gezondheid te krenken.
Hier kwam dus in het geheel geene buitengewone infpanning
van krachten, geene geweldige beweging te pas. De bovenkleederen (een enkele rok misfchien uitgezonderd) werden er
flier afgelegd , en zoo zulks te Leeuwarden wierd gedoogd,
was het niet aan den wedloop, maar aan degene, welke denzelven beftuurden , too te fchrijven. Dat er znik een groot
aantal mededingfters werd toegelaten , dat de wedloop twee
dagen daurde , dat de meisjes meer dan honderdinalen de
baan op en near moesten loopen
dit Mies keur ik mede
Men behoort fiecht. weinig meisjes toe te laten, ow het haar
niel.
P4
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Hies al te moeijelijk te maken; en dit is waarfchijnlijk ook
reden geweest, dat er te Zuidbroek geene maagd snort mededingen , dan die in den °Mx/1.3re woonde, Waardoor men nagcnoeg vooraf konde berekenen , hoe vele wedlooptiers er
zonden komen. Te Groningen was het geheele iisvertnaalt in
onitireeks el uur gaindigd. Eene houten tent was nevens de
baan opgefingen, waarin de rijdfters zich konden verwarmen.
Gene van haar kon door het fchaatfenrijden eenig ongemak
bekonien. Geene van baar viel bet eenigzins moeijeiljk; hetwelk, onder :Indere, oolt daarnit Week, dat vele, die reeds
hadden gewediiverd, nog bniten de baan, uit eigene verkitzing en liefhebberij ,zwierden — en gij rnoogt veilig gelonven, dat in alien gevalle de gezondheid der toeichouwers bij
zoodanigen wedloop inter heeft te lijden, clan die der medcdingiters , op welke , wegens de gedurige beweging en de
zorg , die voor hare verwarming gedragen wordt, de winterkoude weinig of geen' invIoed heeft. Welke gevolgen al verder de 5,vectioopen te Leeuwarden gehouden, gehad hebben
is mij onbekend. Maar het fel:lint niet
dat hetgene gij opzigtelijk eene bloedbraking of een ander foortgelijk
of even deerniswaardig toeval, eene der wedloopflers kort
na het buitenfporig ijveren , overvallen, vragenderwijze en
ecnigzins twijfelachtig vooritelt, niet op Leeuwarden doelt
en dan kan ik 13 plegtig verzekeren , dat geene der mededingficrs ,
noch bij den wedloop te Zuidbroek, noch bij lien, te Groningen gehouden , lets is overgekomen , hetwelk naar bloedbraking of foortgelijk toeval zweenrt.
fliermede vervallen, zoo als ik vertrouw, aile de ijsfelijke
fchrikbeelden, die uwen geest zoo geweldig ontroerd hebben.
Trouwens — het gevaarlijke voor het !even en de gezondheid
tier meisjes moot niet am: den wedloop, als wedloop, worden toegefchreven. Het hang geheel van de inrigting van
om alle zwarigheden dezei aangaanzoodanigen wedloop
de te neinen. Zonder twijfel moeten er alle voorzorgen
worden genomen.- Ilet weer behoort niet ongunflig — het
getal der wedloopflers niet te groot — de baan klein te wezen. Bij de kleeding met het welvoegelijke in acht worden
genomen. Geene maagd behoort vrijheid te hebben, om zich
van hare kleederen , naar elgen goedvinden, te ontdoen , en
voor de gezondheid der tijdflers kan niet CC veel zorg worden
gedragen. Wanneer dit alles niet wordt in Relit genomen —
de baan te uitgetlrekt
het
wanneer de konde te thong
getal der mededingfters te groot is, dan behoort de wedloop
dan wordt dezeive door dem kijko..
geen plants re hebben
men* omllandigheden ongeoorloofd.
Ten Nue, Mijn Hoer! hebt gij nog de volgende regels:
I s Dot TVS Zia des vergenage met ante irriefehe en Granin.
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vt ger Paarden am eenen prijs te laten harddraven, maar geen
„ paardenwerk verge van onze Fronwen , of daartoe voortaan
„ niet weder onze beminnekke Landmeisjes of vlugge &karats„ rijdifers yerlage!”
newens =ten:
1k 1 p.at er op dezelrde
! omdat wij onze rrouwen geen
yuist daarom,
paardenwe7k en onze Paarden geen vrouwenwerk willen vergen,
later wrj onze 17;-onwen op i'Lhaat fen RIDDEN en niet h
PRA VEN , en onze Paarden hardDRAVEN en niet op fchaatfen
RIJDEN.

En hiermede oorIeel ik, voor ditmaal, genoeg gezegd ce
hebben.
1W vlei tnij ,Alijn Heer! dat gij titans, tvanneer gij de zaak koel
en bedaardelijk overweegt , van uw al te fireng gevoclen
grootelijks zult te rug komen; dat gij zult inzien , dat gij ect
vermaak in het algerneen hebt gegispt, hetwelk ilechts, misbruikt wordende en buitenfporig uitgeoefend , gisping verdient, en dat gij de voorftanders van dat verinnak , in pints
van dezelve liefderijk te vermanen, op eene onheufche wijze
hebt behandeld. Ik vlei mij, dat gij zult befeffon , dat gij in
uwe oordeelvellingen re overdreven zijt gel,veest en dat gij edel.
moedig genoeg zult wezet , om dit te erkettien. Waartoe
toch die geesrdrift dat overdrijven in zaken , die voor eene
bedaarde befchouwing vatbaar zijn?
Het is even overdreven , deze wedloopen als heilzan:e ,
noodzakelijke Volksfeesten te verheffen, els dezelve als gevaarlijke, wreede, barbaarfche gewoonten nit te krijten. De waarheld ligt hicr,, zoo ik mij niet ten eeuemale vergisfe, tusfehen
beide. Het zijn geene edele , onontheerlijke oefeningen; het
zijn ook geene verfieijciljke, onzalige, fchaatntelooze fpelen.
Ilet zijn geoorloofde, onfehuldige, weinig beduidende nitipanningen, die waarlijk niet verdienen, dat men veidr of' tegen dezelve het harnas aangespt. Zoo gij op eeri' zachten,
befcheidenen won uwe gedachten hieromtrent . aan het Publiek
hadt medegedeeld en de voorilanders van de wedloopen wat
minder hard than boord wart gekomen, zoude ik zeker gezwegen hebben: want ik ben, voor mij zelven, geen driftig bemint:nal' van dergelijke vermaken. Ook behoefc gij niet bevreesd te ziin , dat dit ijsvermaak immer een algemeen Volksfeest zal worden. Er zijn te veel zwarigheden, om eenen
goeden , geregelden wedloop tot fland te brengen. Men is,
niet verzekerd, een' guniligen dag te zullen treficen , en ais
het 'weer te guar en te koud is, moet de wedloop tot eenen
anderen dag worden uitgefteld. Hier kciMt nog bij , dat nit
dergelijke openbare. vermakelijkbeden , waar zuik 'eene groote
menigte van menfcben bijeenkomen onheilen kunnen owftaan , welke moeijelijk te voOrtien — nog moeijelijker te
inlet= zijn. Om deze redenen zoude ik voor mij gaarne ofbud
') 5
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Rand doer van een vermaak, hetwelk u, Mijn Heer! zoo Geer
verontnISt heeft,en waartegen gij u, wat al te ijverig en met re
veel bitterheid, als kampvechter hebt opgeworpen.
ik heb de eer te zijn,
Mijn Heer!
Uw dienstw. Dienaar,

r. A.
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Ligt gij daar, van hulp verfloken,
Slechts befchut

door dorre blab, —

Ligt ge in 't kwijnend loof gedoken
En heft gij Been noodkreet aan?
etch ! wat heeft u, acme jongen,
Van uw moeders borst verdrongcn?
Wat vervreemdde u van haar fchoot?
Is die dierbre aan u ontilorven,
Toen gij 't aanzijn hebt verworvei?

Sneefde ze in den barensnood?
Ween dan, doe uw jam'ren hooren;

befeft gij 't niet;
zoo veel verloren;

Ween dan, al
Ach gij hebt

Niets dat u vergoeding biedt.

tot uw hulp verbinde,
heelt ilechts &atm uw fmart;

Wat zich
Alles

Waarin ge ook een toevlugt vinde,
Nimmer vindt

gij 't inoedetharz.
Maar
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Maar antflnit die lieflijke oogjes,
Door de leedjes ingeprangd!
Ach , ontfrons die flrakke boogjes
Toon, ei teon, wat gij verlangt!
Knot gij nog uw leed niet klagen;
Laat uw zachte blik flechts vragen;
Die bepleit een heilig regr.
't Is de vrijbrief, u gefchonken:
Aan 't onfchuldig kinderlonken
Words door 't menschdom niets ontzegd.
Doch gij houdt dien blik verfcholen ,
En uw mondje is roerloos digt :
Gods genade toebevolen ,
Slaapt gij vast, onfchuldig wicht!
Zelfs het ftroo der 'age hutten
Mag u voor geen kou' befchutten;
't Koele zwerk flechts is uw dak.
Neen! hier hunt gij zoo niet blijven;
Ach! gij zoudt van kou' verflijven ;
Zoo veel wee zijt gij te zwak.
Vind een zachter legerftede,
Waar gij sneer getroeteld wordt;
Arnie jongen! kom, kom mede;
Icier fchiet ge al te veel te kort.
Hoe verfchilt een bed van rozen
Met deer plants zoo koud en blootf
Hoe verichilt den wereioozen
't flier, of op zijn moeders reboot!
Kota met mij! ik draag-u zoetjes.
Dat uw' onfchuld voor u fpreek't
Ach, wat zijn zij koud, die voetjes!
Ach, wat zijn die koontjes bleeld
't Snerpen van de gure vragen
Kost ge, och arme niet verdragen:
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Spoeden wij ons ijIlings voort! —
Ach ik voei geen hartje kloppen....
'k Zie het bloed op de aarde droppen....
God! dit fchepfeltje is vermoord.
't Is vermoord.... 6! Albehoeder,
Laflt Gij de onfchuld des ten fpot? —

Maar, waar dwaal ik, goede God!
Gij verliet U op de moeder,
En, 6 gruwel boven mast,
Die de hel met fchaamte flan,
Die een' Curie zou doen blazed!
Zij vermoordt den wereloozen ,
In den bangen barensnood
Maw ontworaeld aan haat' fchoot,
Order 't eigen hart gedragen.
Ach! bij wien zult ge u beklagen , *—
Ach! bij wien words gij verhoord,
Daar uw' moeder u vermoordt!
Korn! laat me u op de armen heffen:
Dat de menschheid u beween't
pogen we ieder hart to treffen ,
Ware 't ook zoo hard als fteen.
Wat geen' tranen kunnen weeken,
Zal dit aaklig fchouwfpel breken:
Ziet het aan , wie lijden telt ;
Ziet het, bij wien de onfchnid geldt!
Ziet dit pijnlijk aangezigtje;
Ziet dit wreed mishandeld wichtje;
Dat u 't hart in de oogen funk'
Ziet het! wie'zou 't kunnen deren?
\Vie zou d' armen niet verweren,
Zoo hem iemand letten dorst?
leder was hem ganrn ten hoeder;
r.,n, 6 grime!! de eige moeder
Slingert hem van hare born!
net
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Niet flechts dat zij uit de wellen,
Die natuur zoo ruim doet zwellen,
Zelfs geen' druppel vloeijcn laat,
Die het fmachtend lipje beat;
Niet flechts dat zij, onbewogen,
't Schorre keeltje mat verdroogen;
IVIaar, 6 gruwel nooit gehourd I
Zij, zij heeft hear kind vermoord.
Bouw, Natuur! niet op 't vermogen
Van uw liefelijke item:
Wet zij immer heeft bewogen,
Hier ontbreekt hear coon en Mem.
Wat uw zorg weldadig koester',
Hier verkwijnt gij, guile voeclaer!
Tot befehaming toe gcfard.
Maar wreck (zoo gij wrzalt knot voeden)
Wreck u op bet eerloos hart;
Lent het krimpen, laat het bioeden;
Doe er 't naberouw op woeden;
Doe bet vlijmen door de fmarct
Laat de wroeging openwroeten;
',eat bet hijgen, laat het boeten, —
Itch! wat boet zoo zwaar een felt?
Wet zal ooit uw' febuld herilellen,
Schandvlek van de menschlijkheid!
Vie zal tot vergeving hellen,
Als natuur em ‘vreke fchreit?
Haar gelterm, wear ge ook rnoogt fchuilen,
Zal u iteeds in de ooren
Dear de vloek u fhidren duet
Van dit wreed vergoten bloed,
Dat ge in ontucht hcbt gevoed,
Dat ge in fchande voort deed komen,

Dec ge in euvlen cooed deed firoomen
Voor een' fehaudelijken gloed.
Wachr
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Wacht dan, wacht dan liechts ellendel
Dat in 't jamrend levensende
U geen kind ten troost verzell'!
Ja! blijf in een wereld dolen,
Waar ge uw kroost aan hebt ontilolen;
Zij vertirekke u tot een hell
Voel haar vloek op 't harte branden
Kerm; wring troosteloos de handen,
Voor uw' eigen aanblik fchuw 1
Leer u met uw tranen drenken!
God moge u genade fchenken;
't Menschdom heeft die niet voor u.
Vrucht en offer van de lusten
Eener fchaamtelooze vrouw!
Kom, begeef u zacht te rusten:
Ligt verlies bare u geen rouw.
Zoudt gij aan een wereld hangen,
Waar ge, in duisterheid ontvangen,
Slechts een wijl getuige waart
Van uw moeders euvlen card?
Ach, gij zijt reeds fireng gewroken,
Dierbaar kleinood, minlijk wicht!
Uic een' harde tots gebroken ,
Blinkt gij thans in 't zuiverst licht.
Rust dan zachtjes, zonder hinder;
Leg 't mishandeld hoofdje neer:
De aarde heeft een fieraad minder,
Maar de Hemel een te meer.
M. VT,
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ANEKDOTEN.
e Heer VAN SLEBEN , een vermaard Geneesheer, die
Lang de praktijk te Lenclen had geoefend, op zekeren deg
over Grosvenor-plein gaande , ontmoette een Kwakzalver,
zittende in een prachtig rijtuig, met vier paarden befpannen,
met drie of vier knechts, alien in kostbaar liverei, en zijne
poeders uitdeelencie aan de ontelbare menigte, die hem oniringde, en met gapende monden near hem luisterde. De Aft'S
onderzocht, wear h woonde, gaf hem een bezoek, en zei.
tie: „ Ik geloof dat ik u ken, maar ken mij niet her/Duren ,
„ Dat ken ik u met weinige
,, wear ik u gezien heb."
woorden zeggen ," antwoordde de Kwakzalver: „ Ik heb
fcheiden jaren bij Ladij WALER gediend,alwaar gij dikmanis
,, nen tads kwaamt." „ Maar," voerde de deer vAr.1
SLEBEN hem te gemoet, „ hoe is het mogelijk, dat gij, zon„ der opvoeding en zonder oefening, binnen zoo . korten
,, zoo veel gelds heb: bijeen gekregen, en eenen fleet voert,
„ weinbij ik geen haudwater heb, niettegenflaande ik meet
,, den veerc4,7 jaren, en, durf ik zeggen, niet zonder ecnigea
„ Voordat
„ roem, aan de praktijk geweest ben?”
„ op deze vraag antwoord," hernam de andere, „ na mij
„ toe , Mijnheer, dat ik op mijne beurt u twee vragen doe.
., Gij svoont in eeue der drukfle fireten van London: hoc ve.!e
menIchen denkt gij, dat er dagelijks die ftraat pasfeeren?"
„ Dat valt moeijelijk te bepalen; meat , in het nave !.,e•
:omen, denk ill, dat derzeiver getal ten minfte op wel den.
„ En hoe velen
duizend mag gefchet warden."
gij dat van die tienduizend lieden van een gezond verftend
s, en een goed oordeel zijn?" —„ Op zijn nicest honderd."-.
„ Wei nu, Mijnheer de Doctor , hiermede hebt gij zelf mijne
„ vraag beantwoord. De honderd lieden van verftand en oordeel
„ zijn
kalenten, en alle de overigen, die negencluizend4
negenhonderd , de mi/re."

D

Lonr...wijic DE VUFTIENDE , Koning van Frankrijk, op zekei•
ren dag eel] der Bureaux. van Oorlog bezoekende, zag op
eeue tafel een bril liggen, en dien in de hand nemende, zcides
hij : „ Laat ik eens zien, of hij goed zij." Ten zelfden tijde
zag hij een papier op de tafel liggen, herwelk toevailig aldeat
fcheen gelaten te zijn, doch, eeue_ breedfprakige lofrede he.
helzende, niet zonder oogmerk aldaar fcheen te zijn nederge.
legd. Na de eerfle regels te hebben gelezen, wierp de Ka•
fling het gefchrift en den bril op de tale! neder , er lagchende ne•

yens voegende :
Die l rii is niet bezer dan de mijne: hij
vergtoot te we',"
Ae
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De deer D ' APeIION, eerst Bisfchop van Dijon, naderhand
Aartsbisfchop van tack , was in ?Mile jeugd Ridder van Malta,
ea door zithe famine tot den Zeedienst heftemd. Gedurendeden
tijd dat hij t e Lyon fludeerde werd hij eenen Spann/ellen Jefuit
voorgeffeld, die order zijne medebroeders 4er., Daain had van
toekomeode dingen te kulmen voorfpellen. En inderciaad
voorfpelde hij , dat de jonge Student, die hem werd voorgefield, een pilaar der Berke en de derde Blslehop van A:Jon
zoude worden; eene voorfpeliing, te vreenader , onidat er
tot nog toe geen Bisdom in die had as. De. jange medelcho. urn deze voorliercn van den jongen APctioN lachten handl *
fpelling, die daarom niet te minder vervuld werd, en gaven
hem den biinaam van Bisii.hop; hij behield denzelven, terwijI
hij in den Zeedienst was. Tijdgenooten geven getuigeriis
waarheiti dezer Anekdote; en indien er .an dey zeiver geloofwaardigheid lets moot ontbreken, Lumen wij er nevens
voegen, dat deze eerwaardige Kerkvooed zelf, die zells al
jokkende goene onwaarheid konde verdragen, dezelve dikreaals als eerie wezenlijke daadzaak verinalde , zonder &nom, zoo als hij zelf zeide , aan dusdanige voorfpellini,en
eenig geloof te Nan.
Terwijl hij Aartsbisfchop van Auc7I was, ontflond e° brand
in een huis aldaar ter ilede. Straks begaf de Kerkvoogd zich
derwaarts; en was zijne eerfle vrnag , of elle de bewouersgered
waren? „Helm! " riep eene moeder wanhopig uit: „ men
„ heeft mij uit de vlam gefcheurd, en ik heb miju kind niet
kunnen redden, dat in die kamer zich bevindt ," wijzende
met haren vinger Haar de tweede verdieping, die in voile viant
flood. Straks beval de Aartsbisfchop , tint er eene ladder voor
het aangewezen raam zoude geplaatst worden, en beloofde
eene premie van tweeduizend Ecus aan hem , die het °lige.
luktig fchepfel zoude redden. Niemand durfde zich aan een
zoo dreigend gevaar blootfiellen. Maar de menfcbenliefde
tent geen gevaar. De eerwaardige Kerkvoogd omwindt zich
met een doornat gemaakc laken, maakt het teeken van
bet Innis , beklimt de ladder ,dringt midden door de vlammen,
keen welhanst terug, houdende het kind in zijne anion , en
?felt het zijne moeder in harden, te midden der toejuichingcn
eener opgetogene menigte van aanfchauweren. Dc ouders vallen voor hem op de knieiin. Mijne vrienden I" voerde
llij hun met een lagchend gelaat te gemoet : „ ik heb de
„ premie van tweeduizend Ecus gewonnen; het is billijk ,
dat het kind, welk ik gered heb, en daardoor milt; aange.
nomen
zoon is geworden , de premie trekke; it zet dezelve
79
„ op zijn hoofd." Dit gezegd hebbende, vertrok hij ijllings,
om zich aan de dankbetuigingen der ouderen te onttrekken.
In het Meng. van No. III. b/. 202. reg. 26. is bij vergisfing het votsonde uitgelaten: Ook kit dit tweede bedde verkreeg hij vijf kinderen, eeneu noon namelijk en vier dochters ; deeh van Welke laaylen de
jongfle in de kindsthheid everleden is.

Te AMSTERDAM bij J. S. Van Esveldt-Holtrop,
Ioninkitjk' Boekhanclelaar,I is, naar jaarlijksch gebruik,
in voorraad :

D c'. MARTINET'S

UITGAAF VAN

KNOOP'S

ALC EMEEN EN VOLLEDIG HOLLANDSCH

TU IN-

EN

VRIJCHTBOEK,

eeu werk, waariin XXV, jaaren arbcids is befleed;
ondervijzende ecne grondige kennis van

BOOMEN, GEWASSEN EN VRUCHTEN,
noedig voor elk' , di thin, hogede , boorngaard , land-

goed , hoseh of plant zoe hceft ; om , door het we/- aanleg
gen van ieder derzelver , bij bet hoogstmooglijk vermaak en
genot , zijne inkoowlien van die aangenaame bezittingen zeer
te verdubbelen
met XXXIX. geheele vels , naar de natuur geteekende

en

gekleurde afbeeldingen van ruin: honderd A P P E L- en tagtig
PEERS OORTEN, en boven de

vijftig onderfcheidene

VRUCHTGEWASSEN:

in

HI.

flukken in folio, in een h. eng. band, veer J
in plaats van f 42 als:

16. —

I. Befc hrijving en Af beeldingen van de beste foorten VIII
Holland, Frankrijk Engeland en Duitschla nd aangekweekt worden ; met XX. geheek
eels anezette plaaten , vertoonende de vruchten , derzelver
benaami n gen , in de Hollandfche en Franfche taalen , en tot
APPE LEN en PREREN, die in

in Ivelhe mannden iedere foort dier vruchten bewaard kunne
woiden , en hoedanige foort in deeze of gene luchtflreek ex
gro:Id het best wille tieren en vruchtdraagen.
II. Be fchrijving Van VR UCHTBOOMEN eh VRUCHT,I3N,
die men in haven plant en ondcrhoudt , met derzelver verfchillende naatnen , voordteeling , groeiplaat fen , aankweeking,
huishoudlijk gebruik, en wijze van uitleggen , toebereiden en
verrncnigvnldigen; met bet oekonowisch nut daarvan te trekken ,
het onwaardeerbaar heilzaame van veelen dier vruchten in on-

ge4'
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gefleldheden , en hoedanig, bij alle onze inlandfche vruchten
en gesvasfen ook allerleije uitlandfchen te cultiveeren, en
zelf die uit de warmile klimaaten, hier te lande, als in hunnen natuurlijken groeigrond, te doen wasfen, bloeijen, rijpen
en fmaaklijke vruchten voordbrengen : verrijkt met XIX. ook
geheele vels afgezette plaaten der vruchtgewasfen.
III. Befchrijving van PLANTAADJEN- Of WILDE BOOMOD HEESTER-GEWASSEN, die men in ho"en aankweekt ,
zoo om te dienen tot fieraad bij het maken van laanen , cingels, heggen , priêelen, berceaux , kabinets, pyramiden ,
gerboschjens, enz., als tot huishoudlijk gebruik: alles met derzelver verfchillende kunst- en ook gewoone benaainingen , groeiplaatzen , voordeeligfIq wijze van aankweeking, onderhoud en
verfchillend gebruik. — De PLANTA ADJEN-GEWASSEN
geeven het on6ntbeerlijk work- en brandhout ; zij zijn bier te
lande, voorai, hoogstnoodig, ter oorzaake van de vlakten
en de winden, die den vruchtboomen en tuinvoordbrengfelen zoo veele fchade doen : alle welken zij befchutten, en
daardoor den groei bevoorderen. Zeer behaaglijk ook maakt
dat geboomte de epenbaare wandelplaatfen; in edn woord,
plantaadjen-gewasfen verdienen meer en meer aangekweekt en
onderhouden te worden — en de kortfte en beste wijze hot
zegt ons het bovengemelde boek. Bezitters van landgoederen, Houtvesters en Kweekers van houtgewasfen kunnen dit bij uititek belangrijk gedeelte des werks niet ge.
noeg tot bun voordeel befludeeren en de opgegeevene regels
in praktijk brengen.
Bij gemelden uitgeever is eok te krijgen:
De HOVENIERS- ALMANAK, met deszelfs VERVOLG,
den EEUWDURENDEN of HONDERDJARIGEN ALMA.
NAK, voor 19 Stuiv. te famen , of wel de Hoveniers-Almanak
alledn, voor si Stuiv.: twee werkjes, die in geen Tuin getnist
moogen worden, indien men, tot geringe kosten , zich den
grootflen overvloed van Fruiten, Pitschten, geezer:yen , Bloemen
en Gewasfen wil bezorgen. — Elk dier Boekjes leers wat van
dag tot dag te doen that; het zij dat men zelf zijn eigen
Tuinman wil wezen, of anderen gelast; ten einde alles vroegtijdig , rijklijk en best te hebben, zoo van den Kouden Grond
sals uit de Kasten, enz. enz.

ME IV G ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, RUNSTEN EN WETENft
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

REDEVOERING

OVER
HET BESTENDIGE IN DEN ROE11(
DER OUDE DICHTERS,
o0

P. CHEVALLIER.,
Predik.ant bij de Walfche Gen:1'mm
te ilmflerdarn (*).
enigvuldig zijn de geCchriften en befpiegelingen
over hetgeen men gewoon is de gefchiedenis van
het menfchelijk verfland to noemen. Veel goeds, veet
fchoons, (loch ook veel onzekers en willekeurigs , is er
omtrent dat onderwerp gezegd. Hetgeen de een als eels
bewijs van helder licht berchouwde, fcheen den anderen dikke duisternis te zijn, en waar deze ontwikkeling
en voortgang zag , voted gene , dat men verre , zeer
verre terug geweken was. Dus werd deze gefchiedenis
meer de opgave van eigen flandpunt en gevoelens, dan
eene juiste daaritelling der zaak zelve; en inderdaad is
bet ook zoo gemakkelijk niet, om dien gang des menfchelijken verftands duidelijk aan te wijzen. Er doer
zicli

M

C) Uitgefproken in de Maatfchappij
isden van Lentetnaand 1809.
MENG. 1V09. NO. 6.
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zich daarin vele tegenftrijdige verfchijnfelen ep , die
het onderzoek zeer moeijelijk maken , en het befluit
merkelijk belemmeren; ook fchijnen velen , die zich
Ran dat onderzoek gewaagd hebben , in hetzelve niet
zonderling geflaagd te zijn. Intusfchen zijn er in deze
gefchiedenis des menfchelijken geestes btjzonderbeden ,
die den aandachtigen befchouwer niet kunnen ontglip.
pen, otndat dezelve zich als daadzaken vertoonen, en
dus aan geene twijfelingen onderhevig kunnen zijn.
Zoo dunkt mij , bij voorheeld, is het onioochenbaar,
dat in alle ttjden, en bij alle befclzaafde Volken, tie voortbrengfels van bet Dick:- en Kunst - vermogen sneer hun gezag en invloed hebben weten te handhaven, elan de aiketrokkene fielfels eener enkel befpiegelende Wijsgeerte: daar
de eerfle zich onder tallooze afwisfelingen ftaande hielden , zag men de laatlie, de ee rie voor,de andere na , verdwijuen. HOMERUS en PINUARUS
VIRGILIUS en }10..
hebben hunnen amid bewaard, offchoon de ondere en latere %Vijsgeeren zich onderling verdrongen,
of dikwerf geheel vernietigd hebben.
Ik erken , dat men juist niet altifd over dezelfde
kunstgewrochten het zelfde oordeel geveld lieeft , en
dat de fmaak der Eeuwen daaromtrent wel eens twijfelachtig is geweest. Ik weet, dat men ten tijde van LODEWIJK oi,N ,XIV het zeer oneens was over de waarde
der onde Dichters en Redenaars , en dat deze Itrijd ook
in Italie , in Engeland, en onder 011S gevoerd is. Ik
weet, dat men zeer verfchillend kan denken omtrent
den oorlprong en de zatnenftelling van den Lias; dat
men het uitmuntend !Ink van den Mantuaanfchen Dichter
over den Landbouw de voorkeur boven de Eneis kan ge..
yen, met elkanderen redetwisten over de vereischten
van het Heldendicht , over de beltanddeelen en inrigting
van bet Treurfpel ; dat men omtrent het wezen van het
fchoone zeer uiteenloopende gevoelens kan aannemen ,
in het berchouwende gedeelte der kunst zeer onderfcheidene begrippen volgen, gelijk de menigte Theorien getuigen,
welke in het licht verfchenen zijn, federt dat EODMER en
BREITINGER in Zwitferland de eerfte grondilagen tot de
zoogenoemde ilelhetifche benefening der fchoone knitflen gelegd hebben. Dit alles , echter , M. H. verzwakt geenszins de door de grijze ervaring geftaafde
opmerking, dat de vruchten van het Dichtvermogen duter,
za-
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tam& dan de fielfels eener afgetrokkene en Touter befpiegekncle Wijsgeerte. Het fchijut, dat de Ouden dit
onvergankelijke van hunne kunst gevoeld en geloofd
hebben. Wij weten , dat de Romeinfche Schrijver der
Herfaeppingen , die gewigtige bijdrage tot de gefchiedenis der Fabelleer,, en ook tot die der Overlevering, aan
dit zijn werk de onfierfelykkeid beloofde (*), en dat de
vernuftige , maar niet altoos aan de wetten der zede.
lijkheid getrouwe , Latijnfche Puntdichter voorfpelde
dat menig vreemdeling zijne gedichten nog zonde lezets
en naar zijn Vaderland overbrengen, wanneer reeds lange
de marmeren graven van Mesfala en Licinus in flof en graft
zouden veranderd zijn (t).
Maar van waar nu , M. H. dit daurzatne en onuit,vischbare der kunst, in vergelijking met het onzekere en
lig: verdwijnende der afgetrokkene befpiegeling ? Durf ik
het wagen u eenige aanmerkingen over dit onbetwistbaar
verfchijnfel in de gefchiedenis des menfchelijken verUands
mede te deelen , om dus eene billijke hulde aan de acht.
bare oudheid toe te brengen ? — Deze poging , hoe
zwak dan ook , fchijnt mij niet ongepast te zijn voor
de plaats, van waar ik de eer heb tot u te fpreken. Zij
inners is toegewijd aan de fchoone kunften en wetenfchappen, welker waarde , ftrekking, onderling verband
en heilzame invloed u gedurig worden voor oogen gefteld. Dikwerf hoort gij hier in onze landtaal, hetgeen
Latium en Athena hebben voortgebragt. Uwe Dichters
en Redenaars , tredende in de voetftappen Bier groote
mannen, welker fchriften, aan de verwoesting ontrukt
door alle Eeuwen heen ten voorbeelde en gids verftrek.
ten, doen bij u de wensch geboren worden, dat ook
zij eens den laten nakomeling leeren, en het onvergankelijke der kunst voor de volgende geflachten ten won
fpreiden. Milne Rolfe verwijdert zich dus in genet/
deem

(4)

OVID. Metall:.

Lib. XV. v. 870 &c.
MARTIALIS Epigr. Lib. VIII. Epigr.

Et cunt rupta iitu Mesfalae faxa jacebunt,
Altaque cum Licini marmora pulvis erant:
Me tamen ora.legent, et fecum plarimus hospcs
Ad patties Cedes carmina nostra ferst.

Q
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deele van het oogmerk uwer vriendfchappelijke en letterkunchge bijeenkomften. Ten hoogite zal ik mij verblijden , indien ook ik eenigzins aan dat oogmerk moge beantwoord hebben. De keus van mijn onderwerp zelve bemoedigt mij , dewijt ze mij herinneringen
voor den geest brengt, die de waarheid miiner (telling bevestigen ; en bier herroep ik in mijne verheelding de dagen mijner jeugd, toen men mij het
eerst de waarde dier voortreffelijke overblijfiels der
oudheid deed gevoelen. 134 zoo vele veranderingen in eigene lotgevallen en levensffand, bij de verfchijning en werking van allerlei begrippen en gevoelens,
bij de woeiing der menfchelijke drifter', bij de flormen,
die Europa en ook onzen vaderlijken grond zoo vele jaren gefchokt hebben , is de fchatting dier fchriften bij
mij niet verminderd ; en Welk een ftreelend genoegen,
wanneer men kan verzekeren, dat de herinneringen aan
de vroegere indrukken , welke deze gedenkltukket
der oudheid te weeg bragten, geene herinneringen zij
tan bedriegelijke, zich zelve vroeg of laat uitdoovende
gewaarwordingen , aan begoochelende en nielige droomen , maar herinneringen aan hetgeen eens waar, eens
fchoon en goed was, en ook waar en fchoon en goed gebleven is, en needs zal blijven. — Floe kon het ook
Anders zijn , M. H. De oude Dichters waren gewoon,
de uitfpraken der Aratuur, die hen omringde, te raadplegen, en drukten getrottwelijk bare voorfchriften in hunne werken nit. — Er is eene taal , eigen aan alle Ianden, aan alle volken: zij is dezelfde onder alle hemellireken ; eene tool, onafhankeliffe van zeden, gewoonten , regeringsvormen en flaarsomwentelingen ,— de mai
van het hart: deze verflonden zij , deze bezigden zij in
bunne kunstgewrochten; deze taal behoudt hare kracht,
en verbindt alle tijden en eeuwen met elkanderen door
een onoplosbaren band. — De gemoedsbewegingen , die
Karen oorfprong in de natuurlijke gefteldheid en aanleg
van bet menichelijk hart hebben , hoe verfchil/end ooh
gewijzigd door bijzondere omilandigheden , bewaren
overal en altoos hare onverliesbare kenmerken. Bet waren deze kenmerken, welke de oude Dichters zorgvuldig opfpoorden , en met eene vaste hand in hunne
fchriften overbragten. Zij waren groote meesters
bet fcbetfen van Karakters , en zij wisten dezelve in het
Wa-
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ware licht re plaatfen. Zij bezaten het zeldzaam vermogen , om , hetgeen verfpreid en zelfs tegenftrijdig
fcheen, in t.!.611 punt te vereenigen ; en zij herinneren
ens meer dan eens aan den Beeldhouwer EUPHRANOR
van wiens kunst ons PLINIUS de oude zegt, dat men in
zijnen Paris zag den man , die het Regtsgeding der Godinnen befliste , die de illinnaar van Helena was, en
den Zoon van Thetis ter garde velde (a).— Somtijds is
een enkele fterke trek genoegzaam, om het gansch karakter te doen kennen. Het eene woord van illezen.
this , den Koning van Toscanen : Milts hand is mijn
God (t) , fchetst den hoogmoedigen, den verwaten, den
roekeloozen verachter der Goden; en wanneer, door die
hand, opgeheven om Eneas te treffen, de dappere ,
de beminnelijke, en zijn vaderland liefhebbende i/ntor fneuvelen moet, zegt de Dichter van hem, dat
zijn fiervend oog ten kernel Peg , en zijne laatfle gedachu het geliefde Argos was (4.). Zal een ESCHYLUS den
flag. bij Salamis, zoo doodelijk voor den Perziaan ,
in all' zijne verwoestende uitwerkfelen afbeelden,
zoo laat hij Xerxes, te Sufa aangekomen , aan de vet.baasde en door fchrik bevangene Satrapen zijnen ledidigen pijlkoker vertoenen , als het Unige, wat hem van
al die pracht en luister, die hem omringden , toen hij
naar Griekenland toog, was overgebleven (s). —
het te vreezen, dat de belangfielling in den Held, dien
men als een voorbeeld van grootmoedigheid heeft afge.
fchetst, verminderen zal; wordt het hart met het lot
van Turnus bewogen, en wenscht men, dat zijn Overwinnaar hem het leven zal fchenken—maar neen! Turnus
moet Iterven, opdat Latium in vrede en veiligheid bezal hij dan alleen nit ftaatkunde fneven
zeten worde
— neen! hij droeg den buit van den door hem gedooden Pallas over zijne wapenen Ewa; oog valt op den
draag(*) Eupiiranoris Alexander Paris est ; in quo laudatur,
quad vmnia intelligantur, index Dearum. amator Helenae, et t9men Achillis interfeetor. PUNIUS Flist. Nat. Lib,
XXXIV. C. VIII.
(-1-) Dextra milli Deus. VIRG. .den. Lib. X. v. 773,
G)
Coelumque
Aspicir, et duicts moriens reminiscitur Argos.
lien. Lib. X. v. 7ts , 782.
Auctim Perfae, Y. 1025 &c.

Q. 3

n34

BET BESTENDIGE IN DEN

Rom

draagland van zijnen edelen Vriend, en bet is aan zijne fchht,.
dat .41achifts Zoon den erfgenaam van Latiums Aron opofert
(*). Moeten er diep ontroerende tafereelen warden,
daargetield , met hoe weinige woin . den, met welke eene:
belangrijke eenvoudigheid bereiken doze Schrijvers hurt
oogmerk Eteocles en Polynices liggen beide door elkanders hand op het veld verflag,en. Dit was het einde
van den Broedertwist. Hun rampzalige Vader, op
wiens hoofd zich onuitfprekelijke rampen verzarneld
hadden, that bij de lijken van zijne kinderen, werwaarts zijne Dochter op zijn verzoek , hem geleid
heeft. Van het gezigtberoofd
'
, verzoekt hij zijne An.
, dat zij zijne hand beftiere , om nag Bens de ligcharnel/ van zijn ellendig kroost aan te raken.
71e ! waar is nu het lijk van Eteocles? wear dat van Poly_
vices ). — %Vat is treffender,, dan het oogenblik , waarin Hecuba, de zoo diep ongelukkige Hecuba, zich, in
plants van hare Dochter wier dood geeischt words,
vaor het altaar wil doen flagten , om Achilles fchim te
bevredigen? De woriteling tusfchen haar en Polyxena,
die gaarne, zeer gaarne wil flerven , omdat het denkbeelct, eene Flavin van een der Griekfche Greaten te
zullen worden, voor haar ondragelijker dan de doodzelf
is,— deze worfteling tusfchen de inoeder en haar eenigst
overgebleven kind is oneindig belangrijk ; en wanneer
men leest dat de edele Polyxena de reinheid der zeden,
bij de toebereidfelen tot hare o pofferincr en in de tire
des doocls , met de hoogite tegenwoordigheid
van geest,
b
gedachte houdt, dat zij iedere hand, die haar wit
aanralten , met eene edele fierheid terugttoot, en zelve
haren boezem voor het Offermes antbloot , en met de
viterfte amzigtigheid zorgt , dat haar ligchaam in het
nedertiorten met hear kleed bedekt blijve (4.), dan den.
ken
(t)

P^!!as te hoc voluere Pallas
Immolat
ifern

XII. v.

(I) • EraostXia. vai %ThipetnoXVP4NOti; 74 7f
ix, 1 .725. Edit. Morelli.

94.3, 949.
OF) ; EURIP.

A itig Ortiexue , 6y.on
NO,* 7rp4vatav lizev ititrxiscoc /ma,
1,01 rt:v , a 4ist:orsv (nzare oeTiVet)V XR1075%,
EtutiPID. Hecuba, v. 566 'Cv.c. ejusd, Edit.
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ken wij aan de wet, die eene enzigthare hand in bet
hart der menfchen fchreef. Ook vindt men, bij de
beste deter Schrijvers, het heilzaam denkbeeld eener
beloonende en ftraffende Voorzienigheid overal verfpreld,
inzonderheid bij de Treurfpeldichters. De rampzaligheden van Lois huis en van Atreus geflachr , met zoo vele
andere gefchiedenisfen , door hen zoo krachtig bewerkt,
itrekken hiervan ten voorbeelde. Vooral hebben SOPII0-•
CLES en EURIPIDES dit groote beginfel in hunne fchriften , als Hit der raderen, waardoor het menfchelijk hart
meet bewogen en beitierd worden, ten fterkfte vaorgeReid. Het is ook niet mogelijk , dat bet vuur der Dichtkunst , bij het tegenovergeftelde denkbeeld , zoude kunnen ontvlammen. De gedachte aan een blind noodiot is
eene geest nitblusfchende , eene hart veriteenende
dachte ; en is het, dat een LUCRETIUS , die het ijskoude
Reif& van EPICURUS wereldwording in zijn gedicht over
de Natttur der dingen heeft ingeweven, zoo veel dieh.
terlijks bevat , het is niet op die plaatfen , waar hij met
afgetrokkene en duistere redeneringen de leer der Yourzienigheid ftouttnoedig aanrandt (*), maar het is in zijne befchrijvingen der verfchillende Natuurverfehijnfelen , het is in zijne tafereelen der rampen , die ons
menfchen treifen , het is, wanneer hij niet kan nalaten ,
Du en dan bet denkbeeld eener levenwekkende Godheid
te hull) te roepen. Dan , ja dan is hij Dichter, een
groot Dichter. Voor het overige onderfcheiden zich
deze voortbrengfels der Oudheid door eene menigte
diep doordachte, op eerie onwrikbare ervaring fteunende voor de uitgebreidlte ont wikkeling vatbare , en voor
het menfchelijk bedrijf allezins werkzame fpreuken.
Hier is een kostelijke (chat van /evenswijsheid. En
wat zal ik zeggen van de verbazende rijkheid hunner gedacbten ? Een enkele HOMERUS leverde aan atle volgende
Dichters en Redenaars eenen onnitputbaren voorraad
op; hetgeen ook de reeds genoemde uscumus van zijne
eigene gedichten de getuigenis deed afleggen, dat zij
niet
Certn enim tertius, txm perire (mine Lncretii acumen,
cum Providentiae adverfetur is de juiste oorde,?ivel:ing
van zijnen fchranderen Uitgever r. CREECH. Zie zijnen Lucretius, pag. 127 in fine.
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vier ander: waren dan de overblifnls van HOMERUs heerliik voorziene tafel (*): om niet te fpreken van het gemakkelijke, het vloeijende, het krachtige en fteeds gepaste hunner uitdrnkking, die dikwerf onnavolgbaar is,
zelfs dan , wanneer men , misleid door derzelver eenvoudigheid , op die zelfde baan wil treden. — Het was
boven alien de Fader der Dichtkunde, Wiens verzen befchouwd werden, als geheel zijneigendow, van welken niets
kon worden medegedeeld , noch afgenomen: zoo dat een
zijner grootfte bewonderaars , welke hij onder de Romeinfche Schrijvers had , befchuldigd zijnde dat hij te veel
uit dien Richter had overgenomen , deze befchuldiging
als de grootite lofrede befchouwde , met te zeggen,
dat het veel gernakkelijker was , aan Hercules zijne knods ,
dan aan 1-10MERUS een zijner verzen te ontwringen (t).
Zonder twijfel, Hunne wijze van zich uit te drukken
met eene onweerftaanbare kracht hebben : want zelfs
dan, wanneer en zeden en gewoonten en beginfelen ten
eenemale ftrijdig met de onze zijn, wanneer ons verftand
terugdeinst van zoo veel dwaling en verkeerdheid, kunnen wij niet nalaten , regr te doen aan de juistheid en
fchoonheid der taal. PLATO blijft welfprekend , en zijn
Fiji verrukt ons, offchoon wij zijne befpiegelingen als
droomen befchouwen. Als dichtcrlijk vernuft bewaart hij zijneu rang , niettegenftaande vele zijner fleilingen tot bet niet zijn wedergekeerd. Ja wat meer is:
een onafgebroken tafereel van de ongerijmdfte verhalen ,
geheel flrijdig met alles, wat wij van God, van zijne
regering en van de wereld weten, ketent ons door eene
onvergelijkelijke voordragt, door eene fchilderachtige verlcheidenheid der voorwerpen , door eene treffende teeIKening der hartstogten, en door de zedelijke wending,
welke er zelfs aan de vreemdfte en ongegrondfte verzieringen gegeven wordt. Ik bedoel de reeds genoemde
flerfchopingen van OVIDIUS. — Zoude men nu na dit
alles niet mogen ftelien, M. H. dat het getrouwetijk
acadplegen der natuur , het bezigen van de onbedriegelij(4) TE144X01 rcZtt Opiov wyciXcer ileirtrcpv.
THEY. Deipnof. Lib. VIII.
(t) Facilius esfe lierculi clavam, quam Homero verfilm
.karipere. Dit was de getuigenis van viltaims zelven. Vick
146NATI * Pilam
p.. 133. Edit. 1.-le3mi.f.
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!like taal des barten , bet naauwkeurig gadeflaan der genmedsbewegingen , het vermogen om in 66n punt veel
te vereenigen, de meesterlijke kunst in het eenvonclig
daarilellen van zietroerende tooneelen , de geheclitheid
aan het weldadig deukbceld van eene beloonende en Ilraffende Voorzienigheid, gepaard met rine de levendigheid
en kracht der uitdrukking , de oorzaken zijn van den
bellendigen roem , welken de dude Diehters genotert
hebben , en van den onverwelkbaren luister hunner fchriften ? Voeg hierhif , dat de meeste hunner gevorrnd werden in den werkelijken krin des levees ; dat zij fpraken van hetgeen zij zelve zagen, hoorden , ondervonden ; dat hunne menfchenkennis op eigen ervaring gegronci was ; dat velen onder hen op een luisterrijk tooneel en in betrekkingen met de grootile manner der OAheld geplaatst waren. Escu gLus had het Route zijner
beelden , het fchrikverwekkende zijner voorftellingen
ontleend uit tie loopbaan, welke hij geloopen had. Da
veld- en zeeflagen van Marathon, Salamis en Platea ,
welke hij had bijgewoond, hadden hem veel geleerd.
Een SOPHOCLES was Zrchont te Athene ; een EURIPIDES
genoot de naauwfte vriendlehap van ANAXAGORAS en soCRATES , — en deze manner waren geeneenicel beipiegelende Wijsgeeren : beide kenden zij het menfchelijk hart ;
beide waren zij vrienden van de Dichtkunst; beide geloofden zij aan eene onzigtbare Mast , die de wereld
regeert. In deze fchool ontwikkelden zich zijne verbeeidingskracht en hart, en zamelde hij die wijze gezegden in , die zijne fchriften op iedere bladzijde verfieren ,
en hem tot een der uitmuntendite Zedediehters van zijnen tijd maken.
U. fchijnt de recienen in zich te
Dit alles nu ,
vatten van die duurzaamheid , welke wij aan de fchriften dier groote Mannen toekennen , te , midden van
zoo vele veranderingen , waaraan de menrcheirjke geest
is onderworpen geweest. Dit alles bleef, cam betgecn
er Irmar en Moon en goed in was. — Geheel antlers was
het gelteld met zoo vele voortbrengfelen eerier afgetrokkene en enkel befpiegelende Wijsgeerte , eener Wijsgeerte , die dan cens zich alleen met het rijk der mogelijkheid bezig hicld ; dan vragen onderzocht waarop
zelfs in hat toekornende aan eindige wezens geen antwoord zal gegeven worden ; dan zich verdiepte in nar'norin gen zonder peil of perk ; ill7.7 zichzel ye plaatfie op
Q5
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den troon der Godheid, en zich verbeeldde te kunnen
vormen en befturen hetgeen zijgevormd had en bettnurde ;
dan een kuntlig zamenweeffel van de fijnfte redeneringen,
waarin een onverbrekelijk verband fcheen te heerfchen ,
oprigttc, maar waarvan het eetlie beginfel bedriegelijk
was; dan, om zich uit verlegenheid te redden, allerlei
veronderftellingen opwierp, gelijk de noodmunten ten dage des angtles geflagen worden ; dan zich verbeeldde op
eene 1pinneweb een fchitterend borduurfel te kunnen leggen.; dan, als de Ctoneefche Priesteres, de waarheid met
een donker kleed omzwachtelde (*) ; dan door eigene
verwarring anderen verwarde; dan, eindelijk, door het
wcggraven van den grond , waarop anderen veilig woonden , zichzelve in den afgrond florae. Eene zoodanige
Wijsgeerte vond in haren eigen boezem de zaden van hare verttoring en vernietiging.
Zieclaar,, M. H. eenige weinige aanmerkingen over een
zeer in het oog loopend y e fchijnfel in de gefchiedenis van
bet menfchelijk veriland. Zoude ik nu te veel zeggen ,
indien ik flelde, dat de achting , welke der bovengenoemde gedenkitukken der Oudheid wordt toegedragen,
den waren maatftef der geleerdheid onder een yolk uitdiaakt ? Immers waren het deze fchriften , die, toen
Europa in het &sister lag , even gelijk de morgengar,
volgens MARO ' S taal, het heilig hoofd verheft en den nacht
veriaagt (f), ook het eerst een heilzaam Licht verfpreid
'.'iebben. Het was ook uit aanmerking van den dienst,
welken de oude Dichters aan de zuivering der heerfchende begrippen in Godsdienst en Wijsgeerte hadden toegehragt, dat de groote DIELANCHTO1V ■ een naam , eerwaardig bij alien, die kunde , fmaak , welwillendheid des
harten, zachtheid van karakter en allerlei deugd op prijs
ftellen — zijnen voortreffelijken Brief over het lezen der
Griekfche Treuripelen fchreef , en de wijsheid van dat
-yolk ten hoogfte roemde, omdat het niet, gelijk men
gewoonlijk meent , nit enkel vermaak , maar tot regeling
o'er hartstogten , tot beteugeling der begeerten , zoo vele
fprekende tafereelen van het nietige der aardfche grootheid,
van het zwakke der rnertfchelijke matuur, van het onzekere
der
Obfcuris vera involvens
.fen. VI. V. too.
() Extent os facrum coelo tenebrasque refolvit.
den. V111. v. 591.
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Jer geluksgoederen , van de goe(!e gevolgen der edele daden,
en van de verfehrikkelijke uitkonst tan het kwade voor aller
oog bragt (i).
Maar indien dit zoo gelijk de gefchiedenis der °tide
en nieuwere Letterkunde ons leers , weik eene dankbaarheid zijn wij clan niet verfclitildigd aan die geleerde mannen , welke deze fchriften der Ouden in hunnen oorfpronkelijken blister door de fakkcl der Oordeelkunde her.
field hebben Ook was , in dat opzigt, uaar miin inzien ,
de Zeventiende Eeuw de meest werkzame en meest be.
flisfende Eeuw na het herftel der fraaije ViTetenfchappen.
Wij genieten nu al dat fchoone , maar wij vergetea te
dikwerf,, welk een moeijelijke en alle krachten infpannende arbeid, welk een onbegrensd geduld ons dit onderwijs
en dat fireelend genoegen bezorgd hebben. 1k ftem het
toe : deze arbeid fchijut op zichzelve niets fchitterends
te hebben; hij verbergt zich voor het oog, of vertoont
zich onder eene dorre gedaante : maar zijn het niet de in de
duistere aarde fchuilende, en door den voet des wandelaars vertredene wortels , welke aan den boom zijn blad
en bloem en vrucht mededeelen ?
Nog eens : Theorien der Dichikunde hebben bare nuttigheid. Het wijsgeerig beoefenen der Dude Letterkunde
tan eene bron van veel leering en veel genoegen zijn. 1k
erken ook, dat de regelen der Dichtkunst.hunnen oorfprong
verfchuldigd zijn aan onze gewaarwordingen , en dat de
verbeeldingskracht hare vaste wetten heeft. 1k twijfel
geenszins , of er is een Bovennatuurkundig Moon: maar men
zij ook bier wijs met matigheid. Te veel verfijning , te
veel ontleding veritompt bet gevoel en verzwakt het genot. Het is niet alleen naar het volmaaktst geometrisch
plan, dat de fchoonheid van een paleis most beoordeeld
worden. Er ligt veel buiten de Theorie, hetwelk alleen
het
(*) Saepe de hominum moribus et de disciplina cpgirans,
Graecorum confilium valde admiror, qui initio Tragoedias po.
pule propofucrunt , nequaquam , ut vulgo estimatur, rantunit
obiectationis caufa, fed multo magis ut rudes ac ferns animos
confideratione atrocium exemplorum et cafuum fle6terent ad
moderationem , et frenandas cupiditates , quod in illis Regum et
urbium eventibus imbecillitatem Naturse hominum fortunae inConnantiam, et exitus piacidos juste factorum, e contra v•Pro
tristisfimas fcelerum poenas ostendebant. Vide MELANCHT.
ifpist. fele& p. 244.
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het aandachtig lezen en beoefenen der oude Dichters ons
leeren kan. — Wil men echter regelen ; wij bezitten on.
der de overblijffelen der Romeinfche geleerdheid deft
Brief van Horatius aan de Pilbo's, een voortreffeiijk gefchrift, boven alien lof verheven. Kortheid, juistheid,
duidelijkheid, algemeenheid kenmerken de in dit kleine
boeksken bevatte lesfen. Het is niet alleen gewigtig voor
e'en Dichter , maar voor ieder Kuntlenaar , maar voor ieder
denker gewigtig, en ik maak geene zwarigheid, om hetzelve, met den fchranderen D ' ALEMBERT een bevoegd
Regter in deze zaak , bet Wetboek van den goeden fmaak
te noemen. —Van den goeden fmaak? — Ja , M. H. dit
en zoo vele andere gedenkflnkken der oude Dichtkunst
bebben zich flaande gehouden in het midden van zoo
vele voortbrengfelen van het valsch vernuft : zij zijn
dus ook het beste wapen tegen deszelfs verleidenden en
wegflependen invloed. Het hiliijk gezag, hetwelk zij
nit eigene waarde , en na de beproeving van zoo vele
Eeuwen, uitoefenen, verbreekt alle andere willekeurige
Zij deelen daarenboven een gevoel van edele
magt.
onafhankelijkheid en vrijheid mede, en maken den
geest vathaar voor al hetgeen er leerrijk , treffend
groot in alle kunften en wetenfchappen is. Men fpreekt
veel van een algetneen Moon, hetwelk in alle takken van
kennis , in alle wijzigingen der kunst verfpreid is. 1k geloof, dat dit geene ijdele befpiegeling is; maar , zoo
men immer wemeht het gevoel daarvan te verkrijgen of
levendig te hooden , zoo is bet oordeelkundig en beIlendig beoefenen der oude Schrijvers er ongetwijfeld
het zekerst middel toe. De ondervinding heeft geleerd ,
dat de fmaak voor de fchriften der Grieken en Romeinen
den grondilag gelegd heeft tot de algemeene L?tterkunde;
dat hierdoor de kluisters der vooroordeelen , die volken
van volken fcheidden , verbroken cene onzigtbare gemeenfchap tusfchen de edele vernuften in alle tijden en landen is daargefteld. Verre dus, dat de ware
eerbied voor de eerwaardige overblijffelen der Oudheid
in eene bijgeloovige gehechtheid aan hetgeen Athene of
Rome bebben voortgebragt beflaan zoude , zoo baant veelsex de hoogachting voor dezelve den weg tot cone regtrneti ge en opgeklaarde prijsflelling op anes , wat den
menicheliiken geest eer aandoet.
Dos zal, voor den
waxen vriend der Ourien , de harp van 7'uda's Koning
nie mintier welgevall;g
daz, de Thebaanrche tier;
de
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41e vrachten van den Sabeefchen grond en die van des Tiben oever zul/en bij hem in denzelfden lof deelen , en
de klanken , waarvan Fingals Zoon Schotlands rotfen
deed weergalmen , zifilen zoo wel zijn oor ftreelen, als
de liefelijke toonen der lluit in de velden van SyracuP.
Tot kweeking van dit algerneen en onpartijdig gevoet
voor bet waar monvergankelijk rchoon, moeten ook uwe
bijzondcre letternefeningen , M. 11., en de werkzaambeden van dit Genootfchap, diensthaar zijn. —Er is een
Tiaauw verband tusfchen alle de fchoonekuntlen , tot welker bevordering en roem Gij het uwe wenscht bij to dragen.
De fchetfen van het beeldend vermogen der Ouden, die
de zalen van dit geboutv verfieren, itrekken hiervan ten
duidelijkften bewijze. Uwe La5coen is een heerlijk Dichtfink , gelijk de upiterr van PuiolAs eene gedachte van
HOMERUS was ; en hoort dit, Kunftenaars ! deze heitige
en onverbrekelijke betrekking tusfchen alle kunften, deze onderlinge mededecling van licht en kracht, deze
(trekkin g tot het zelfde doel hebben geenen anderen grondflag dan de rijke Namur; en zij, zij is, in al haren rijkdom en pracht, niets tinders dan een flaauwe ftraal van
bet OORSPRONEELIJK SCHOON, aan hetwelk alle weteafcliap en kunst moot worden toegewijd.

41ANMERNINGEN, AANGAANDE DE BESTE MANIER.,
IIET AFKOOKSEL vAN DEN KOORTSBAST TE BERMDEN. Door AD. YPEY, Hoogleeraar in de GI-

neeskunde aan de Uniperfiteit te Franeker.
nder de vooroordeelen tegen de voorfchriften der
Bataaffche Apotheek is Been der geringfte, clitgene,
betwelk nog lieden , bij vele in de gronden der nieuwe
Scheikunde onbedrevene Apothekers, plaats grijpt , teOn de aldaar voorgefchrevene manier, otn bet Afkookfel van den Koortsbast te bereiden. Van hunne jeugd
of hadden zij immers geleerd , den Koortsbast, drie wren lang , of daaromtrent , te koken , waardoor zij een
dik , fchuimend, ondoorzigtig Afkookfel verkregen. De
Bataaffche Apotheek gebiedt daarentegen, dat men den
Koortsbast ilechts gedurende een vierde uur aan de kook
nlhooden, en alsdan het vocht door een lap zal laten

O
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loopen. Men bekomt op die wijze een ligter veel
minder gekleurd en verzadigd, en ook een veel minder
uittrekfel gevend Afkookfel, dan door de gewone ouderwetfche bereiding , aan welke zij daarom de voorLeuze geven.
Indien de voorname krachten van den Koortsbast gezocht moesten worden in deszelfs laatfle , bezwaarlijk uitkookbare , bittere en zamentrekkende deelen, dan zou
men de overwinning wel dienen toe te kennen aan de
Lief hebbers der lang aanhoudende Afkookfels. Dan dit
is geenszins het geval : want zoo men het Water, hetgeen bij het bereiden van het Afkookfel, of van het Iiittrekfel vervliegt , opzamelt en tot een klein beak
brengt, bekomt men een Water, rijk aan de eigenaardige krachten, die, door den reuk en den fmaak, in den
Koortsbast gevonden worden: bezittende ook zoodanig
een geconcentreerd overgehaald Water uitmuntende koorts.
,drijvende krachten. Dat het voorts de fijne, en geenszins de grove deelen van den Koortsbast zijn , waarin
men zijne kracht moet zoeken, blijkt genoegzaam uit het
koortsdrijvend vermogen, hetgeen de Koortsbast bij
kinderen en bij volwasfenen uitoefent , aan welke men
geene Geneesmiddelen kan toedienen. De beroemde RQ6ENSTE1N be yond immers , zoo bij anderen , als bij zichzelven , dat de Koortsbast , in de gedaante van eerie
pap op den buik gelegd , de tusfchenpoozende Koortfen
grondig genas , hetgeen dus alleen door de opilorpittg
der fijnile deelen, door de porien van het vel , heeft kunnen gefchieden. Niet minder voorfpoedig , Ichoon 'nog
zonderlinger, was de geneeswijze van PYE , die de koortfen der kinderen verdreef,, door hun ddbbele hemden te
doen aantrekken tusfchen welke de Koortsbast was benaaid. Terwiji eindelijk ALEXANDER aan het zelfde oogmerk voldeed , door het Afkookfel van den Koortsbast
onder de gedaante van een voetbad te gebruiken.
Daar het dus voldoende bleek , dat de kracht van den
Koortsbast eigenlijk in zijne fijne, ligt opilorpbare deelen was te zoeken, werden niet weinig de pogingen
van hun beguniligd , die de krachten van den Koortsbast alleen door trekken op koud water, zonder eenigne
koking , trachteden nit te halen. BAuLv deed zulks
met het best gevolg , in Frankrijk , en LEWIS in England. „ Steeds heb ik ondervonden , zegt de laatstgmoemde (Mat. Med. p. 49o) dat een Aftrekfel van
den
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Zen Koortsbast in koud Water, fchoon volkomen doorfchijnende, in fmaak fterker is dan een gewoon uitkookfel , fchoon het laatfle een volleren fmaak in den mond
geeft. Door middel der gomachtige deelen, worden ook
de karsachtige , in de Plantgewasfen, oplosbaar in waterachtige vochten. — Ik heb deze bereidingen gegeyen in tusfchenpoozende Koortfen , gelijk ook in andere
ongetteldheden , met al dat gevolg, hetwelk ik van dat
voortreffeiijk Geneesmiddel kon verwachten. De evenredigheden waren doorgaans eene once Koortsbast , tot
een fijn poeder geftooten , met twaalf oncen Water, die
daarin , gedurende 24 uren , werd afgetrokken; nemende men best helder vocht, in giften van twee of drie
oncen." De Heer AIKIN voegt hierbil het volgende,
in eene aanteekening : „ Nadat het boventtaande
gedrukt was, kwam de.ze manier van ‘doen in een alge.
ineen gebruik, ,en voideect , op de proef, aan hetgeen men
daarvan gezegd had. De tijd der weeking werd alleenlijk verminderd tot twaalf uren ; terwijl fommige latere
proeven toonden , dat dezelve nog meet kon worden op.
gekort , zonder nadeel van het middel. Eene once
Koortsbastpoeder,, door acht oncen Water, gedurende
een uur , afgetrokken zijnde , fcheen het vocht bijna
zoo fterk als een, dat gedurende SI, 4, 6, 8, z2, of 24
uren was afgetrokken geweest. Wanneer eene dubbele
hoeveelheid van Koortsbast, door fchudding met Water, gedurende twee of drie minuuten wierd vermengd,
gaf zij een vocht , iterker dan een der vorige, en fchoon
men het vocht daar nog 24 uren lang op ftaan liet, werd
het niet fterker."
Zoo echter eene aanhoudende koking de krachten nit
den Koortsbast kon trekken, zonder het afgetrokkene te
doen ontaarden , zou dezelve, boven de befchrevene handelwijze , te verkiezen zijn. Dan hierin is juist de zwarigheidgelegen. De langdurige kokin g geeft wet een
fterk Afkookfel, zoo lang als hetzelve heet is ; doeh
zoo men het koud laat worden , bezinkt een groot gedeelte dier krachten, en het Afkookfel, daarvan afge.
fcheiden , wordt veel minder bitter en zamentrekkend
gevonden, dan men gedacht had. De uitgetrokkene geneeskundige deelen zijn bier dus in een ftaat van ontam
ding , en verliezen daardoor ook een groot gedeehe
hunner eigendommelijke krachten. Van bier de reeds
aloude klagt, dat men , om hardnekkige tufchenpob.
zen-
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zende Koortfen te ftuiten , veel minder kan uitvoeren
met het Extract, dan met het Afkookfel, en veel minder met dat Afkookfel , dan met het Poeder zelve van
eene bepaalcle hoeveelheid Koortsbast.
Schoon nu velen wel hadden waargenomen , dat bet lang
koken van den Kodrtsbast zijn bederf was, en dat de
beste deelen van het drabbig Afkookfel allengskens bezonken , was het hun echter onmogelijk , hiervan eene
voldoende reden te geven. Zulks was bewaard gebleven voor de dagen eener meer verlichte Scheikunde,
die ook dit voorheen duister Ituk in een fielder daglicht
1telde. De Franfche Scheilconftenaars hebben irnmers
met voldoende proeven bewezen , (FOUR CROY Syfi. des
Conn. China. Vol. VII. p. 311 et fuip.) dat het extractief gedeelce der Gewasfen zeer begeerig is naar Zunrilof; dat hetzelve die ftoffe uit den Dampkring aantrekt,
en zich daarmede vereenigt ; dat eindelijk de met Zuurftof verzadigde extractive itoffe hare oplosbaarheid in
Water verliest , en, als een onnut, niet meer ontbindbaar,, ligchaam, naar den grand zakt.
Hield men derhalve met het koken des Koortsbasts da.
gen tang aan , met vernieuwing van Water voor het
vervlogene , dan zoo. men ras een Afkookfel bekomen,
hetwelk al bet eigenaardige , hetgeen dat Geneesmiddel
inhoudt , naar den grand zou laten bezinken , en dus
koegenaamd geese, krachten bezitten. Hieruit laat zich
ook nog een ander verfchijnfel verklaren , hetwelk aan
Apothekers , tot hunne groote fchade, genoegzaam
bekend is. Hoe uitmuntend zij namelijk hun Afkookfel
van den Koortsbast voor de Extraethereiding ook mogen
hebben vervaardigd, zoo verfchijnen daarin , bij de uitdamping, een aantal klevende , als harsachtige, deelen,
die zich met de overige dunnere ftoffe niet meer willen
laten vermengen , en die daarom moeten warden weggenomen. Deze ftoffe is geen Hats, maar een, datr het
aantrekken der Zuurftof uit den Dampkring onoplosbaar en krachteloos gemaakt gedeelte der extraffive ftoffe.
Eene geringe koking intusfchen, gedurende een vierde van een uur , is niet in ftaat , am aan de Zuurftof des
Dampkrings gelegenheid te geven, om vele extractive
deelen te bederven. Daarentegen fchijnt eene korte
koking veel meer door te dringen , en de finchbare deelen van den Koortsbast beter op te losfen , dan
eene Ichudding enkel met koud Water. Men mag dus
vei-
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veilig befluiten , dat de Opftellers der Bataaffche Apotheek, in hun voorfchrift voor de bereiding des Afkookfels van den Koortsbast , een verftandigen middelweg
hebben gekozen tusfchen de enkele fchudding met koud
Water en de langdurige Koking , die de eigendommelijke krachten van den Koortsbast allengskens vernietigt.

VERHANDELING OVER HET SPRAAKVERMOGEN
MET BETRERKING TOT DEN REDENAAR ;

door

Mi. L. INGENHOUSZ,

n

te Breda.

et Suraakvermogen , voornamelijk met betrekking

tot den Redenaar, welks befchaving beden ten dage
door weinigen van hun , die in het openbaar moeten fpreken , ondernomen, \veel min voltooid wordt, is nogtans
eene der heerliikiteen kostelijkfte gaven , door den Schepper der Natuur aan den Mensch bij uitfl tilting gefchonken.
Deszelfs kracht en waarde is zoo groot, dat het als 'een
wonder kan worden aangemerkt, dat bans niet de hoog.
Be top van volmaaktheid hierin bereikt is: hij immers,
die met de gefchiedenis der Gthken en Romeinen niet ten
eenemaal onbekend is, zal alomme de duidelijkfte fporen
ontwaren , dat het oefenen en befchaven van dat vermogen , niet alleen onder de Tooneelfpelers , maar zelfs
onoer ali en', die zich in het openbaar moesten vertoonen
en hunne gedachten uitbrengen, als eene hoofdbezigheid
werd aangemerkt; en , tot Raving biervan , behoeveri
wij ilechts aan te halen het voorbeeld van de twee nit.
muntendfte Redenaars , DEMOSTFIENES natteliik en cr..6
CERO. De eerfte, toe) hij voor de eerfte reize in 't
openbaar voor 't . Volk fprak werd uitgejouwd
plaats van deszelfs goedkeuring weg te dragen , en
meende hierom die kunst , waarvoor hij, federt bet booren van een beroetnd Redenaar en deszelfs ontvangene
toejuichinc,r en , een Iterken lust had opgevat , vaarwel
te zeggen ; dart haauwelijks had hem de TOotieelfpeltr
MENG. 1809. NO. 6,

age,.
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SATYRUS door het opzeggen van eenige dichtregels tit
EURIPIDES, doen opmerken , dat niets anders, dan het

gebrekkige zijner uitfpraak de reden was , waarom melt
walgde van zijne redevoeringen , of hij begon zulke
verbazende moeite en arbeid aan te wenden , om alle die
gebreken te overwinnen , dat geen menfchelijk geduld
heden ten dage die pijnlijke oefening zou verduren. matTilers het zich opfluiten in eenen onderaardfchen kelder,
eenige maanden lang, om aldaar vrijelijk zijne item te
kunnen befchaven , en door geene afleidingen te worden gehinderd, het leggen van fieentjes onder de tong,
om hierdoor zijne fpraakleden meer uit te zetten , het
opzeggen zijner redevoeringen nabij de onfluimige zee,
om door het geluid van de woorden het gedruisch der
baren te dooden , zijn alle pogingen , die ongeloofelijk
zouden voorkomen, zoo zulks Hier door de eenparige
getnigenis der Ouden bevestigd wierd.
Dat hij dan ook , buiten en behalve zijn keurig op.
ftellen , in de kunst van opzeggen boven alien moet het)•
ben uitgemunt, blijkt uit het gezegde van zijnen mede.
dinger ESUDINES. Toen deze , namelijk, door de uit.
werking, welke de merkwaardige Redevoering van DE.
MOSTHENES , over de Kroon, op het Volk van Abate
gemaakt had, gebannen zijnde, zich op het Eiland Rhe.
des ging nederzetten, en aldaar openbare Lesfen hield
over de Welfprekendheid, begon hij dezelven met het
oplezen zijner eigene Redevoering over dat onderwerp ,
eu dezelve werd bewonderd en toegejuicht: dan toen hij
die van DEMOSTHENES liet hooren , verdubbelde het
handgeklap ; waarop ESCHINES dic merkwaardig, en ia
den mond van een vijand en mededinger zoo loffelijk
gezegde bezigde: „ Wat zou het zijn , indien gijliedea
5/ hem die zelf had hooren uitfpreken (*)!"
Dat hij verder , ten aanzien der welfprekendheid,
het uiterlte gewigt flelde in de nitvoering of mondelings
voordragt , blijkt uit zijne hieromtrent gedane en we/
beduidende uitfpraak, die men bij CICERO en QUINT/■
MANUS vindt aartgeteekenci : want gevraagd zijnde, wat
de hoofdzaak in de welfprekendheid ware , gaf hij tot
antwoord , de uitvoering; verder gevraagd zijnde , wat
slan het tweede en derde ware , gaf hij telkens het self.
de
(*) quinuJANvo

jtIflit, Oral.

Lib. IL Cap. a.
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de antwoord; daarniede te kennen gevende , dat niemand zonder eene goede voordragt, hoe keurig dan
ook zijn opftel zij , den naam van Redenaar dragen
kan.
CICERO , hoewel een afgetrokken Wijsgeer,, aehtte
die kunst zoo noodzakelijk , dat hij zich in dezelve
door een bekwaam Tooneelfpeler liet onderwijzen. Volgens een bekend verhaal van 1\IACROBIUS (*), ging hij
fomtijds met-zijnLeermeester eene weddenfchap aan, wie
hunner eene en dezelfde gedachte op de meest verfcheidene wijzen zou kunnen uitdrukken, namelijk , 6f de
Tooneelfpeler door gebaren, Of de Redenaar met woorden ; en in eene zijner Redevoeringen drukt hij zich tegen zekeren MARCUS CALLIDIUS , die inland befchutdigde , dat hij hem had willen vergeven , op de volgende
wijze uit : „ Gij wends voor, CALLIDIUS dat GAL;
LUS u door vergift heeft willen van leant helpen; gij
„ hebt er bewijzen van, zegt gij; gij drukt u nogtans
zeer koeitjes nit over dien gruwelijken aanilag: waak
1 , is die ontfteltenis, die gemoedsbeweging, die de natuur zeds den kinderen geeft, om hare klagten nit
„ te drukken ? Gij zijt dus een Lasteraar." De Rae:,
naar gebruikt hier den flaauwen toon , zonder eenig yen
won van vuur en drift, tot een bewijs van de valschheid der befchuldiging ; een blijk dus, dat hij eene gepaste voordragt voor den Redenaar allernoodzakelijkst
oordeelde.
Zelfs de Kerkvader AUDUSTINUS , die langen
openbare Lesfen over de Welfprekendheid gehouden
heeft , fchijnt zeer veel gewigts te hebben gefteld in
eene goede uitvoering. „ De waarheid
zegt hij,
„ moet in het helderst daglicht worden geplaatst ; het
gangename moet haar omkleeden , en langs dien weg
eenen heilzameri indruk verwekken (1). ”
De verbazende uitwerking, die eene gepaste uitfpraak
kan te weeg brengen , nit hetgeen verhaald wordt
van den vermaarden Franfchen Prediker MASSILLON. Deze predikte, op een feestdag , voor het yolk over het klein
getal der genen , die zullen zalig worden; en hoewel cht
Preek overal vurig en levendig was, en zeer veel indruks
Op
('s ) Saturn. Lib. H. Cap. io.
(t) De Doefrina Christiana, No. 61.
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op den hoorder maakte, echter, toen de Prediker Eat/
eene plaats kwam , die 't laatfte Oordeel ten onderwerp
had, en het tafereel van dien fchrikkelijken dag zijne
toehoorders levendig voor oogen ftelde, was de uitwerking, volgens het verhaal van VOLTAIRE , zoo verbazend
fterk , dat zulks het menichelijk begrip fchijnt te boven
te gaan ; want de ganIche menigte yolks, die in de kerk
vergaderd was, werd, door het opzeggen van die plaats,
dermate beroerd, dat alien door eene foort van onvrijwillige beweging van hunne zitplaatfen opvlogen, en er
zulk eene verwarring ontftond, dat de Prediker zelf daar•
door ge(toord werd. Schoon nu die bedoelde plaats
door voLftaaE als een meesterftuk van welfprekendheid
worth aangtmetkt , is echter, naar ons inzien , zoodanige uitwerking onmogelijk, indien de Redenaar niet
daarenboven door eene onweerftaanbare zeggenskracht
heeft uitgemunt , en zijne denkbeelden als 't ware in de
gPmoe 'eren zijner toehoorderen heeft weten te vertegenisroordig.b.
De reden , waarom heden ten dage die heerlijke en
voor het mensehdom zoo nuttige begaatdheid in zoodanig verval is geraakt, is voornamelijk te zoeken in het
tnerkelijk verfchil der Staatsgefteltenis. Te "Nene immers, alwaar de belangen van den Staat aan 't Volk in
het openhaar werden opengelegd , moest zeker een ieder, die llechts eenigen aanteg tot de welfprekendheid
had, alles aanwenden , om in die glorierijke loopbaan
bit te munten , en bij gevolg allengskens de middelen,
die thans voor een ieder zoo onbegrijpelijk zijn,
namelijk de natuurlijke gebreken der uitfpiaak weg te
semen , kennelijk worden , daar in tegendeel in onze
dagen zich die gelegenheden nimmer hebben opgedaan,
en dus de uiterlijke welfprekendheid aan niemand dat
nut fcheen te kunnen aanbrengen , 't geen men, ge•
merkt den arbeid , moeite e7 tijd , dien men moest te
kosre leggen , om Merin eenen hoogen top te bereiken„
van die kunst diende te verwachten. Dan, niet tegenf}aande er die voorname beweegredenen thans niet
aanwezig ziin , ontbreekt het ons echter niet aan bekwathe , om het vermogen van de Spraak met
zeer veel nut te kunnen doen werken. Hem immers,
die op den itnel tier vvaarheid het Evangelie of Gods
woord moet verkondigen, is niets noodzakelijker, dan
;de kunst, om in zijne toehoorders dien heilzamen indruk
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&irk te verwekken , die ieder zondaar op het pad van
deugd en godsvrucht kart terug brengen.
Hij , die flechts eene geringe kennis van 't menfchelijk hart bezit, zal duidelijk ontwaren, dat uitdrukking
en gewaarwording onderling in het naauwite verband
ftaan; dat de gewaarwordingen , hoe heilzaam dezelve
ook zijn, zonder behulp der uitdrukking, niet regt kunnen worden overgebragt ; dat zij de grondtlag zijn van
nlle menfchelijke handelingen, en eene zuivere ziel,
door bet aanhoudend ontvangen van heilzame aandoeningen zoodanig geiternd is , dat geene verkeerde indrukken haar uit dien gelukkigen that kunnen brengen,
en daarentegen een bedorven hart door de laattten zoodanig beftormd is en aangetast, dat de eerften van geene de minfte uitwerking zijn.
Bij den niet geheel bedorven fterveling is een aanhuudende ftrijd tnsfchen kwade en goede neigingen. Wanneer nu een bekwaatn Prediker,, door het gedurig in.
ftorten van heilzame indrukken , de laatften boven de
eerften de overhand bezorgt, zal daaruit, zoo ik vet.ineen , voortvloeijen , dat het kwaad gefchuwd en de
deugd geoefend wordt.
Ook den regterlijken Redenaar,, indien hij teffens een
eerlijk hart bezit, is zulks zeer dienftig , om narnelijk
de onfchuld met gepasten nadruk en duidelijkheid aan
Aden dag te leggen, den boosdoener zijne welverdiende
itraf te berokkenen , en een ieder datgene, waarop hij
van regtswege aanfpraak maakt , te doen toekennen.
Niettegenftaande dit alles, is deze voor het menschdom
in velen opzigte zoo noodzakelijke kunst thans in zoodanig verval geraakt, dat er weinige of geene beoefenaars van dezelve aanwezig zijn, ten minfte die daar•
aan behoorlijke moeite en tijd te koste leggen, en in
ons Vaderland zeer weinigen gevonden worden , die hierin
eenige onderrigting kunnen geven ; en 't is hierorn, dat
men overal Predikers aantreft , die de fchoonfte gedachten , die het Evangelie in overvloed oplevert , zoo ellenclig mishandelen, om mij dus met HUGO BLAIR uit
te drukken , dat zij bij den toehoorder van weinig of
geene beteekenis zijn , veel min op hen indruk maken„
Bijaldien ik dan, door aan het Publiek eenige aanmerkingen hieromtrent mede te deelen, den lust, om dat
Goddelijk vermogen te befchaven , aan openbare Sprekers , en voornamelijk aan de Verkondigers, van Gods
woorcl
R3
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woord, kon inboezemen , ik zou mijne gedane moeitte
niet te vergeefs achten. — En thans onze te behande,
len floffe war verder indringende , zullen wij in de
eerfie pleats handelen over den aard en de natuur van
bet Spraakvermogen in 't algemeen ; .°. over de Duidelijkheid en de middelen om die te erlangen ; 3°. over
de welluidende en gevoelvolle Spraak , die den Redenaar vormt, of, om beter te zeggen, den waren toon
der Redevoering ; 4°. over de Verpoozingen , en 5°,
over de Gebaren.
Het Spraakvermogen, 't welk den Mensch voornamelijk van Rile redelooze Dieren onderfcheidt , beflaat
in eene uitdrukking zijner gedachten, en mededeeling
derzelven aan anderen, door middel van onderfcheidene klanken , die door daartoe gefchikte fpraakleden gebogen , en op ontelbare wijzen kunnen worden uitge,
bragt.
De fpraak wordt veroorzaakt door de fpraakleden;
4e fpraakleden zijn niet alleen de tong, keel, lippen
en andere bij het uitdrukken werkende deelen , maar
wel bijzonderlijk die drijrveren of fpieren, waardoor
dezelve worden in beweging gebragt.
Hoewel nu keel en tong als fpraakleden kunnen worden aangemerkt , en voorzeker niemand , bij geniis van
dezelve, zijne gedachten kan mededeelen , kunnen zij
eebter bezwaarlijk als zoodanig worden befchouwd ,
wanneer men den Nlensch te dezen opzigte met de
Dieren vergelijkt. Deze laatflen immers , hoewel van
keel en tong voorzien , kunnen, wel is waar,, onderfcheidene klanken , ow hunne aandoeningen te kennen te
geven , uitbrengen , maar fchijnen geene de minfte gefchiktheid tot de fpraak aan den dag te leggen.
Wanneer de Mensch blootelijk enkele klanken uitbrengt , of, om beter te zeggen, vokalen uitfpreekt,
dan is bet zeker, dat zijne fpraakleden niet zeer be,
hoeven mede te werken , daar de Dieren, hoewel
in die volkomenheid , het zelfde vermogen fchijnen te
bebben ; man wanneer hij vokalen met confonanten te
gelijk uitfpreekt , of woorden , die de gedachten te
kunnen geven , wil laten hooren , dan eerst beginnen de
fpraakleden regt hunne behulpzame hand te bieden ; dan
eerst werkt het zoo heeriijk vermogen, door den weldedigen Schepper bij uitfluiting aan den flerveling gefchonken.
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Dit weinige zij genoeg over het Spraakvermogen in 't
algemeen; thans gaan wij over tot de Duidelijkheid.
Wat de duidelijkheid der fprake betreft : tiit de gegevene bepaling blijkt , dat er fpieren of drijfveren
bij den Mensch aanwezig zijn , die de_ fpraakleden
doen werken, even als ten opzigte van andere ligchamelijke deelen plaats heeft, en , 't zij die fpieren zelve
fpraakleden genoemd worden, of niet, echter datgene zijn, 't welk bij de Dieren niet fchijnt gevonden te
worden.
Die fpieren dan, gelijk een ieder ligtelijk kan bevatten, moeten bij den eenen mensch los en buigzaam,
en bij den anderen ftijf en moeijelijk te buigen zijn , en van
hier dat de eene mensch zich duidelijker uitdrukt dan
de,,andere ; van hier ook , dat men , door buitengewoon
hard te fchreeuwen , in 't geheel niet verftaan wordt:
want de fpraakleden zijn alleen berekend om eene zekere mate van geluid tot fpraak te vormen. Zoo dra nu
het geluid zoo fterk is, dat hetzelve door de fpraakleden
niet genoeg kan beftierd, en dus tot woorden gevortad
worden, zal men ondervinden , dat zoodanig iemands
woorden als 't ware zullen ineenfrnelten , en dos voor
den hoorder niet meer te onderfcheiden , en bij gevolg
onverftaanbaar zijn. Hij , derhalve, bij wien deze fpieren buitengemeen zacht en buigzaam zijn , zal zich,
zonder veel geluids te geven , zeer gemakkelijk doen
verftaan ; en 't is datgene ,'t welk men eene heldere of
lterke Item noemt, die bij gevolg geenszins of te meten
is naar den graad van het bloote geluid, of den klank,
maar naar het vermogen om de klanken tot duidelijke
woorden te vormen. Hij dus, die eene duidelijke fpraak
wit erlangen, dient zich veel meer toe te leggen oat
zacht en met weinig geluid duidelijk te leeren fpreken,
dan wel door eenen overdreven graad van geluid zijne
woorden verftaanbaar te maken. De meeste Menfchen
immers kunnen (en zulks hebben zij met de Dieren getneen) eenen overdreven, en voor eene geregelde fpraak
in geenen deele vatbaren fchreeuwtoon aanheffen ; weinigen daarentegen zijn er, die de gewone klanken tot
duidelijke woorden kunnen vormen.
Uit hetgeen wij hebben opgernerkt ,dat , namelijk , hoe
buigzamer die fpieren zijn, hoe meer werking er in de
fpraakleden is , en bij gevolg hoe duidelijker zich ie.
wand zal uitdrukken, kan een ieder, zoo ik vertrouw,
the
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die in bet openhaar toil leeren fpreken, en eene duide,
lijke fpraak als het voornaamfte deel der uiterlijke wet.
fprekendheid aanmerkt , voor zichzelven de middelen
afleiden, n , )odig om zulks te verkrijgen. Dit ten min,
fte durven wij als zeker ftellen, dat, even als iemand,
die, ftijf van ledematen zijnde, geene andere dan gedwongene ligchaamsbewegingen kan uitvoeren , door
middel van het danfen , fchermen en andere ligchainelijke oefeningen , die fpieren zoo lenig kan ma,
ken, dat hij daarna eene zeer ongedwongene houding
bekome, het eveneens met de fpraakleden gelegen is,
die, door herhaalde buigingen en moeijelijke wendingen ,
zoodanig kunnen ontbonden worden dat men nader,
hand zich oneindig beter van dezelven kan bedienen:
en Wij durven ten tlotte Itaande houdea , dat, wel verre dat eene duidelijke fpraak als een bloot gefchenk der
nature met worden aangenierkt, waaromtrent oefening
weinig of niets zou Jamul ' toebrengen , integendeel de
meeste menfchen , weinigen uitgezonderd, die van naf
Lure eene gebrekkige fpraak fchijnen te hebben , door
oefening of bulging der fpraakleden eenen voldoenden
graad van duidelijkheid zullen erlangen ; en gelijk men
in alle ligchamelijke" oefeningen , door Lets moeijelijks
en als 't ware boven menfchelijke kracht te werk te
itellen , zich het gemakkelijke beter eigen maakt , even.,
eens moet hij , die eene duidelijke fpraak zoekt te erlangen ,zeer zacht en tevens duidelijk leeren fpreken; en door
deze oefening zal hij , den gewonen graad van geluid
bezigende, des te gemakkelijker zijne woorden duidelijk
kunnen uitbrengen.
Dit zij genoeg over de Duidelijkheid; thans zullen
wij overgaan tot het behandelen van de welluidende
en gevoelvolle Spraak , die eigenlijk de grondilag is
van den indruk,' bij den hoorder te weeg gebragt;
want hoe onderfcheidenlijk een Redenaar zijne woorden
pok uitbrenge, aal hij nogtans , bij het gemis dezer gave , zich mogelijk doen verftaan , maar nimmer over.
reden.
(He: vervolg hierna.)
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AARDRIJKSKUNDIGE EN IIISTORISCHE BERIGTEN
WEGENS 1114T KONINGRIJK BEIJEREr (*).

Tirol , het eigenlijk genoemd Beiferen , de Opper-Paltz
-I. en de provincien van Zwaben waken het voornamnfte
ligchaam der Beijerfche Monarchie uit. Van Bohemen tot
aan Italie beflaat zij in de lengte honderd-en-tien mijlen ;
in de breedte , van de grenzen van het Koningrijk War.
ternberg tot aan de nieuwe grenzen van Oostenrijk, zal
zij jets meer dan zestig mijien hales. De Donau doorftroomt van het wester] naar het oosten het eigenlifk
Beijeren , door de Lech van Zwaben gefcheiden. De
Ifer befproeit het binnenfle gedeelte , van het zniden
naar het noorden ftroomende. De Inn , in 't eerst opgefloten door eenen tai: der ilipen, verftrekt in de vlakten
tot een voormuur tegen Oostenrijk. De Opper-Paltz
wordt door de Neab befpoelci. Op een kleinen affland,
maar evenwel op zich zelve gelegen, breiden zich de
Beijerfche bezittingen in Frankenland langs de Main uit.
Op een wijden afttand ziet men den Beneden-Rhijn het
liertogdom Berg befproeijen. Deze onderfcheidene pro.
vincien rekenen drie millioenen inwoners, op eene uitgeftrektheid van 4,4.00 vierkante mijien. — Laten wij
dit Koningrijk doorioopen , waardig om onder de Koningrijken van Europa eene aanzienelijke plaats te bekleeden.
De Rhetifche en Norifche Alper verheffen hunne kruinen
door bijkans de geheele oppervlakte van Tirol; de groote
keten, van het zuidwesten naar het noordoosten loopen.
de, verheft zich fomtijds ter hoogte van zo of /2,OCO
voeten. De Ortelos , de Klokner en andere bergen wach.
ten flechts op eenen RAMOND en eenen SAUSSURE, om
met Mont-Blanc en Mont-Perdu te wedijveren. Deze
kolosfen , die voornamelijk uit graauw granter fchijnen
te beftaan , zijn van ronder gedaante dan de Savooifthe
Aan twee zijden van de groote Tirolfthe keten
liggen bergen, minder hoog, docii die, om hunne regt.
flan.
Deze Berigten werden getteld in den ]are
R 5
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itandige randen, een fchilderachtig aanzien hebben.
Kalkaardige rotfen liggen er aan de Beijerfehe zijde in
rnenigte ; de valleijen, die aan Italie grenzen, zijn omgeven van porfierklompen van allerlei kleuren. Op den
top dezer te weinig bekende Adpen pralen piramiden van
ijs; de arend vervolgt aldaar van fteilte tot fteilte de
vlugge geit; de Broom gonst tusfchen de puinen van
rotfen , die hem een engen doortogt verleenen ; het gedruisch der fneeuwvallen rolt van dal tot dal. Nog vender belommeren zware bosfchen van Lorken- en Dennenboomen prachtige weiden , alwaar de geit, het
paard, de os de Cytifus , de Gentiaan en de Alp-Anemone affcheren ; men hoort er den hamer des Mijnwerkers weergalmen , die ruwe klompen koper , ijzer of
food bewerkt; zelden fchittert hem een brokje gouds
in de oogen, doch marmer,, kristal , aluin en Iteenkolen
zijn er algemeen; de Halfche Zoutgroeve levert jaarlijks
050,000 kwintalen zeer goed zout.
De Tiroller beklautert de fcherpe rotfen , om er zelfs
den kleinften hoek gronds te beplanten: hij zaait er
veel Mais, en eene bijzondere foort van boekweit , plente
genaamd , levert hem een tweeden oogst. Ondanks zijn
eigen , moet het land veel koorns van buiten ontvangen.
Vlas en hennep tieren er welig; men oogst er 4,oco kwintalen van de eerfte en 7co van de /aattte. Boomgaarden
bedekken den grond der valleijen ; plantaadjen van Meerbezienboomen zijn daar onder gemengd , en de heuvelen,
door de zon verwarmd , zijn met een edelen wijnitok
gekroond. Aldus mag men zeg,gen , dat de hoogten van
Tirol naar Siberie , en de laagten naar Italie geliiken. Zelfs
de Sirok , die •wind van eene verltikkende butte, dringt
tot in eenige Tirolfehe valleijen door.
Een land , 't welk , op z 194 vierkante mijlen , niet
meer dan 600moo zielen telt, kan niet zeer vele fteden
bevatten. In/pruck , de hoofditad , telt flechts 12,000
inwoners. Het was de zetel van den Tirolfchen Rijksdag , die, door de Oostenrijkfche Staatkunde geeerbiedigd ,
het regt bezat om in de belastingen te bewilligen , en
over derzelver garing het toezigt te hebben.
D e vier
orden van den Staat, even als in Zweden , zijn de Adel,
de Geestelijkheid, de Burgers en de Boeren. flail en
Brixen zijn fteden van 4000 inwoners ; Botzen en Bolzane
bevatten eens zoo veel ; p ier begint men het Italiaansch
te hooren fpreken. Naar mate men Italie nadert wordt het
land
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land volkrijker ; er zijn vlekken , die 4000 inwoners bevatten , onder andere Ala; of ook wel 7 of 8000 , als
rergine. Trente is in de Gefchiedenisfen bekend; het
marmer, welk de paleizen en openbare bronnen verfiert,
verkondigt den Italiaanfchen Imaak ; men telt er echter
niet meer dan io,cco inwoners; Roveredo telt er 18,000;
dit is de beste ilad van Tirol, de zetel der Zijdefpinnerijen en Verwerijen.
In verfcheiden Tirolfche vlekken wordt fluweel geweven. Handfchoenen van geitenvellen worden door het
geheele land gemaakt ; de tapijten uit de vallei van
Lientz zijn vermaard. Veel voordeels trekken de Tirollers nit den Tranfithandel tusfchen Duitschland en Italie; zij trekken buitenslands , om elders hunne goederen te venten ; de bewoners van het viek bat alleen
voorzien een gedeelte van Europa van Cijsjes; zij brengen ze heel tot Haar Konflantinopel. Bijkans alle jonge
den van beide fekfen verlaten blijmoedig hunne ouderlijke bergen, en keeren er getrouw terug, met de kleine
winst , welke hunne onvermoeide togten hun hebben
verfchaft. Dit zelfde yolk, voor zijn vaderland de wapens aangordende, vecht met zoo veel dapperheids als
bekwaamheids; voortreffelijke fchutters zijnde, beklauteren zij ontoegankelijke bergen, of verfchuilen zich in
het kreupelbosch. Het nationale leger bellond fomtijds
uit 20,000 weerbare mannen.
Alles fpant derhalve te zamen , om de aanwinst van
Tirol belangrijk te maken voor den Koning van Beijeren ; het is een mijn- , zout- en boschrijk land; het is
eene marktplaats voor de voortbrengfels des Beijerfchen
akkerbouws; 't is de deur van Italie , en de natuurlijke
weg van den konphandel tusfchen Duitschland en Penetie;
het is eene fterke natuurlijke vesting en eene kweekerij
van goede foldaten.
Laten wij nu den Arlberg overtrekken , zijnde de natuurlijke grensfcheiding tusfchen Tirol en Opper-Zwaben.
Tusfchen dezen tak der ilipen en het Meer van Conflans
liggen zeven kleine Heerlijkheden , overeenkomflig harer
ligginge ten aanzien van Tirol de Poor-Arlberg geEaamd. Timmerhout , ijzermijnen en vee, zijn er in
overvloed. Te Bregentz worden de meeste fchepen getimmerd , die het fchoone Meer van Conflans bevaren;
tie grootften zijn IIO voeten lang, en ilechts voeten
wijd, hebbende eenen mast van 82 voeten hoog. Dew®
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ze kleine Zeemagt zal eene der koophandelverbindtenisfen
tusfchen Zwitferland en Beijeren worden.
Opper-Zwaben , een zeer fchilderachtig land, is eigenlijk
bet aloude Algovie of Allgou, 't welk vele Geleerden
voor het Akmannia der Middeleeuwe houden. De Agovilche fllpen fcheiden de beddingen van de Lech en den
Donau van de wateren , die in den Rhijn of het Meer
van Conjlans uitloopen (*). Een dapper en werkzaam
y olk bebouwt bier de kleine vruchtbare ftreken midden
in rotfen en bosfchen. De koophandel doet er de kleine
Had Lindau bloeijen, die, van hare bekoorlijke ligging
midden in het Meer van Conflans , den bijnaam van Zwabirch Venetie heeft ontleend ;doch dit zoogenoemd Venetie
bevat flechts drie eilanden met 3,Goo inwoners. Dekleine
Heerlijkheden, die aan bet Meer van Conflans grenzen ,
zijn met wijn- en boomgaarden bedekt. Binnenslands
voortgaande , ontmoet men er de echte afbeelding van
de weilanden en kudden van Zwitftrland.
Niet zonder goede redenen had Oostenrijh het Graaffchap Konigiegg-Rotenfels gekocht. Dit landfchapje onderhield eene gewapende bende van tc,-)c) man ; het
lag ter zijde van de Beilerfche bezittingen ; zijne voortbrengfels , beftaande in paarden, vee en vias, gelijk ook
de Linnenweverijen , maakten het bezit daarvan voordeelig. Zeer veel waarde zetten deze zelfde voortbrengfels bij aan bet land van Kempten en aan bet voorrnalige Bisdom Augsburg. De fteden Kempten en Kauf.
beuren drijven een voordeeligen Tranfithandel ; doch.
Illemmingen , 't welk 9,000 inwoners telt, overtreft haat
in den handel, en verrijkt zich daarenboven met de katoen-, wolle-, leder- en tabaksfabrijken. Hier vangt
reeds het heuvelachtig land aan, 't welk tot aan Ulm en
Augsburg loopt , en het Markgraaffchap Burgas', bevat;
een land, welks naam onfterfelijk is geworden door den
kortften en meest beflisfenden veldtogt, in de Gefchiedenisfen bekend. Kleine bosfchen, boomgaarden , koornen hoplanden leveren overal een bekoorlijk en verfchei•
denheid van uitzigt op; talrijke beken doen er de weiJanden groenen; allerwegen ziet men Gothifche kloktorens van Abdijen hunne fpitfen om hoog fteken; velen
dier
In

(*) Vele verhalen llebben dezen tats
irurtemberg verward.
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dier Kloostergebouwen onderfcheidden zich om hunne
pracht , en om de boekerijen en andere merkwaardigheden , die zij bevatteden. De Monniken , tegen welke men
alleen eenen kreet heeft doen opgaan , (mutat men hen
beoordeeld heeft lang na de tijden , in welke zij ontftaan zijn , hadden den land- en akkerbouw geleerd aan
de woeste bewoners van Memannia; eerfte eigenaars geweest ziinde van dezen onbebouwden grond, hadden zij
ter verblijiplaatfe de fchilderachtigfte en tevens de gezondtte plekken gekozen.
Naast zoo vele kleine kerkelijke en wereldlijke Heerlijkheden , zag Zwaben, in de middeleenw, een dertigtal vriie Keizerlijke lteden voortkomen. Deze kleine
Republieken , toenrnaals uitlluitende zetels van koophandel en nijverheid , gingen , in den jare 1488, het
Zwaabfche Eedgenootfchap aan. Twee dier iteden hebben
lang den handelgeest behouden, die haar eercijds zoo
zeer deed bloeijen. Maar Ulm is federt de zeventiende
eeuw tpoedig vervallen ; met zware fchulden beladen,
door partijfchappen verfcheurd , is zij onder de on heilen
bezweken , welke de jongtte rampen haar hadden berokkend. VOOr dat tijdftip telde zij 14,000 inwoners binnen
hare muren , en 24,000 op haar regtsgebied ; hare linnenen andere fabrijken , alsmede hare vaart op den Donau,
waren de grond van eenige overblijifels van welgetteldheid ; tegenwoordig verwacht zij alles van de wijsheid van
het nieuw Regeringsbe ttuur ; en indien welingerigte fchikkingen gedoogen, dat zij de (tapelplaats voor de buitenlandfche verzendingen van het Koisingrijk Wurtembergworde,
zal zij haren alouden mister gedeeltelijk herwinnen (*).
Nog belangrijker is de•aanwinst van de fled Augsburg voor den Koning van Beijeren. Van zijne Staten omringd , trekt noodzakelijk deze flad alle de voordeelen van den koophandel tot zich ; de wisfelhandel
dezer plaatfe heeft invloed op geheel zuidelijk Duitschland; bier verzamelen zich de kleinooden van Frankrijk ,
de Zwitferfche lijnwaden , de Tirolrche de Italiaanithe
wijnen , en die van de Valteline, de Turkfche katoenen,
en
(") De inwoners van Vim bezaten eenen bijzonderen tak
van nijverheid, mar de vraatzucht der Weeners berekend;
zij mestten tuinflekken, en verkochten er jaartijks vier mil..
Homo van 1
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en eene menigte andere koopwaren , tot het vertier dei
naburige landen noodig; daar bloeijen verfcheiden foorten van nijverheid, als de goudfmederijen , de horologiemakerijen , fabrijken van gezigtkundige en mathernatifehe werktuigen , alsmede van muzijkinttrumenten, pas.,
fementwerkerijen , papiermakerijen , plaatfnijderijen,
boekdrukkerijen en boekwinkels ; doch de katoenfabrijken zijn de voornaamfte ; zij leveren jaarlijks van
75,coo tot ioo,000 ftukken. Deze ftad, vrij aanzienlijk in den Gothifchen fmaak , telde, voor weinige jaren,
3648 inwoners, van welke 22,o0o belijdenis deden van
den Roonfchen Godsdienst ; de overigen waren der Lutherfche leere toegedaan , vastgefteld, gelijk bekend is ,
door de Belijdenis , in den jare 153o in deze ftad in 't
licht gegeven. Augsburg bevat niet minder inwoners
dan Munchen ; en wat den koophandel en de nijverheid
aangaat , is het de voornaamfte ftad van het Koningrljk
Beijeren,
De Lech overftekende , vertoonen zich de uitgebreide
vlakten van Beijeren aan ons oog ; ten noorden zien wij den
zamenloop van prachtige rivieren, alien aan den Donate
onderhoorig ; ten zuiden verheffen zich vlakten , met
bosfchen bedekt en van meren doorfneden; de Tirolfche
Alpen fluiten het verfchiet. Zeer gunftig is de natuut
dit land geweest ; maar zijne voordeelen zijn door het
vijandelijk zwaard vernield , of door eene niet zeer toe=
ziende en kwalijk beredeneerde ftaatkundige bezuiniging
veronachtzaamd ; de ftaat der bevolkinge heeft er eert
oogfchijnlijk bewijs van opgeleverd. De Beiferfthe provincie in Zwaben, de Voor-Arlberg daaronder begrepen,
bevat ego,000 inwoners op 400 vierkante mijlen ; terwiji
het Hertogdom Opper- en Neder- Beijeren , met Freyfing ,
Pasfau enz. vergroot , niet meer dan 95o,000 inwonera
bevat, op 1193 vierkante mijlen. De evenredigheid , gelijk men ziet, is geheel ten nadeele van Beijeren; een
land , 't Welk echter Opper-Zwaben in natuurlijke vruchtbaarheid oneindig overtreft.
Van Regensburg tot aan Osterhofen befpoelt de Donau
eene vlakte , alwaar de koornoogst de verwachting des
landmans nook verijdelt. Nabij de Tirolfche bergen Brazen de kudden in weilanden , die voor de Zwitferfche niet
onderdoen. Van wild krielen de uitgeftrekte bosfchen
van pijn- of beukeboomen , tusfchen de Ifer en de /n4
gelegen. Van visch wemelen de talrijke meren. Aan
ge•
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gene zijde van de Inn bevinden zich de voornaamfte
Mijnlanden. Het Bergen/Fie ijzer wordt vooral geroemd.
De jaarlijkfche opbrengst der Mijnen bedraagt 250,000
florijnen; doch de Zoutgroeven alleen brengen nog meet
op. Van Reichenhall worth het zout water voor het
meerengedeelte afgeleid naar Traunfiein; langs eene uitgeftrektheid van drie mijlen , loopt het door looden kanalen door het gebergte; eene onderaardfche Waterleiding,
eene halve mijl lang, leidt het overtollig water af; men
vaart derwaarts te fcheep wider de find zelve. De fnelle
loop des waters, de zwarte wanden der waterleidinge,
van vierkante keifteenen zamengefteld , met lijm bepleisoterd , het fakkellicht , het denkbeeld dat men zich zeventig voeten beneden den grond bevindt: al/es fpant zamen , om deze vaart belangrijk te maken ; men zou zich
verbeelden , in het rijk der fchimmen neder te dalen.
't Is deze kleine landftreek ten oosten van de Inn, die
zoo dikmaals Oostenrijk bekoord heeft. Bij de fchadevergoedingen hoopte het, dezelve te zullen verkrijgen. Het
bood eene gelijkwaardige ftreek in Zwaben aan. Men verwonderde zich , de groote bemiddelende Mogendheden
zoo veel gewigts te zien hechten aan een landfchap,
van flechts 83,000 zielen bewoond. Maar deze hoek
lands brengt Beijeren 500,000 florijnen op. In de hoop
van zich door de monopolie van het Zout te zullen verrijken , wilde Oostenrijk aan zijne bezittingen de eenige
groote Zoutgroeve hechten , die in zuidelijk Duitschland nog overig was. Het begeerde ook de kleine plek
van Wasferburg , op eene kalkffeenige rots gelegen ,
aan drie zijden van de Inn befpoeld , en aan de vierde
zijde van bergen , meren en moerasfen ingefloten. Deze
plants , wel verfterkt zijnde , zou geheel Beijeren beftreken hebben. Het Hof van Munchen ontvouwde aan zijne
bondgenooten de gevaren, die het dreigden ; en de oever
van de Inn werd niet uitgewisfeld. Doch laten wij
tot de landbefchrijving terugkeeren.

(Het flat hierna.)
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TJITNOODIGING AAN ALLE BEMINNAARS DER VADER...
LANDSCHE LETTERKUNDE , TER MEDEDEELING
VAN MINBEKENDE BIJZONDERHEDEN OM.
TRENT HENDRIK LAURENSZOON SPIEGEL.

Aan de Heeren Schrijvers der Vaderlanalfche Leiteroefeningen.
Wel Edele Heeren!
n het afgeloopen Winterfaizoen,ter gelegenheid van eene
I der Openbare Vergaderingen van de Leydfche Afdeeling
der Maatfchappij van Fraaijc Kunften en Wetenfchappen ,
hjeld ik eene Voorlezing over den bij uitfiek verdienftelijken
Vaderlandfchen Dichter HENDRIK LAURENSZOON SPIE.•
GEL. Ik werd door eenige Vrienden aangezocht , om
bet daartoe door mij vervaardigde ftuk door den druk
gemeen te maken, te meer alzoo mijn arbeid te verre was
uitgeloopen , dan dat ik alles tot die Voorlezing had kunnen bezigen. Ik befloot, aan dit aanzoek gehoor te geven; immers bijaldien ik door de bijdragen van Kunstvrienden 'nor worden in that gefleld , om eene of andere belangrijke en minbekende bijzonderheid omtrent
dezen allezins achtenswaardigen Mensch en Dichter me.
de te deelen.
Men herinnerde mij aan den Brief, door onzen werkzamen en kundigen Landgenoot Mr. J. SCHELTEMA aan
Uwel Ed. toegezonden omtrent zijne fchoone Redevoering over ANNA en MARIA TESSELSCHADE, de Dochters
van ROEMER VIS•SCHER , in Uw geacht Maandwerk, N°.
IV voor 12c8 , geplaatst; en hoezeer ik mij en de vrucht
van rnijnen arbeid met dien Verdienftelijken en zijn
muntend Werk niet mag vergelilken , vleije ik mil, dat
Uwel Ed. wel zullen gelieven te onderfteunen de pogingen van eenen beminnaar der Vaderlandfche Letterkunde, om'onzen Nederlandfchen ENNIUS meer algemeen
bekend te maken.
Ik heb , in hetgene ik omtrent SPIEGEL te bock ftelde,
getracht zijn leven kortelijk te fchetfen ; het waarlijk
fchoone in zijn dicht en ondicht, met aanwijzing van
eenige zijner gebreken, aan te toonen; iluitende met een
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onderzoek , hoe en tot welk einde wij zijne uitmuntende
lettervruchten best kunnen gebruiken.
Van zijne gedrukte werken heb ik onder het oog gehad
de uitgaVe van 1615 in 8vo. bij CORN. DIRKSZ. KOOL, die
bij WETSTEIN van 1694, en de zeer vermeerderde , door
den iiichtlievenden VLAMING bezorgd. De eerfle druk
in 16° ; mede bij CORN. DIRKSZ. KOOL in den jare 1614
uitgegeven, konde ik tot hiertoe niet bekomen.
De Tweefprank der Nederlandfebe Letterkunde en andere
flukken , door SPIEGEL vervaardigd en op naam der Rethorijkkamer in Liefde bloeijende in 't licht gekomen , alstnede de Gedichten achter ROEMER vissc HER ' S Brabbeling
gedrukt, heb ik ter hand. Ook ben ik, door de guile
mededeeling van een' inljner Vrienden , in ftaat geiteld;
om den eigenhandigen brief van SPIEGEL aan Profesfor
PAAUW , over den Hertfpiegel, te vergelijken met dien,
de uitgave van VLAMING gedrukt. Dan zeker zijn er
nog vele brieven van belangrijken inhoud door en aan
hem gefchreven, en zeer vele omtrent hem tusfchen zijne geleerde tijdgenooten gewisfeld ; hiervan eenige te
ontdekken , zoude mij bijzonder aangenaam zijn, en buiten tegenfpraak licht verfpreiden over het nog duistere
in de Levensgefchiedenis van mijnen Held. Immers , die
onder de gedrukte Latijnfche brieven van LIPSIUS
Welke aan hem gerigt zijn , doen dit vermoeden.
Waarom SPIEGEL en zoo vele verilanclige Roomschgezinden van zijnen tijd juist naar Alkmaar verhuisden,
is mij nog raadfelachtig; en wat er van zijne kinderen
geworden zij, weet ik niet. Mij is wet bekend, dat onze Dichter een beminnaar en voorftander van Teeken$childerkunst was; dan ilukken , door hem vervaardigd,
zag ik nimmer,, en heb nog niet kunnen ontdekken , of
er van hem voorhanden zijn.
Om deze redenen neem ik mijne toevlugt tot Uwel
Ed,, ten einde, door uw Tijdfchrift, alle Beminnaars
der Vaderlandfche Letterkunde vriendelijk uit te noodigen , om mij mede te deelen hetgeen zij tot mijn ooginerk (SPIEGEL eri al wat hem ganging zoo veel mogelijk
(relied te doen kennel]) van eenig belang zullen oordeelen. Alles zal mij hartelijk welkom zijn; omtrent groote mannen is niets onverfchillig. 1k zal van het ingezondene fpoedig gebruik maken, en den inzenderen al•
toos mijnen welmeenenden dank betuigen.
Het zal niet onnnt zijn hierbij re herinneren dat
MENG. 1809. NO. 6,
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zijne gedichten gewoonlijk teekende met de
fpreuk Dueght verhueght , en waarfchijnlijk ook wet
eens met Elck 't fyn.
Mijn voornemen is tot x September dezes jaars te
wachten met mijne Verhandeling ter perfe to geven.
Ik beveel mij en mijn werk ook bijzonder, Wel Ed.
Beeren ! in uwe befcherming , en heb de eer mij met
hoogachting te noemen

SPIEGEL

Uwel Ed. Dienstv. Dienaar
VAN DER AA.

Leyden d. xi van Bloeimaand 18o9.
111;in Adres is :
Mr. P. j.
C. VAN DER AA.
Advocaat te Leyden.

LORETTO!
om re zien en re hooren , hoe fraai
een groot yolk Ichildere en zinge, nadat het klein is geworden dien rand ik , naar Rome te reizen, en wet door
Loretto, indien hij fpoedig wil gefchoren worden , of een lief
hebber van fraaije Rozekranfen is; zulke gedienaige Baardfcheerders en zulke aardige Rozekransverkoopflers , als at-.
daar zijn , ontmoet men , voor zoo veel ik weer, in eenea
snderen oord der wereld niet. Gnarne hebben deze met vreemclelingen re doen , en geven hare beste waren tot een billij.
ken priis ; gene weten bij yoorr2ad,cer zij den reiziger zien,
dat hii I2en langen baard heeft , en than reeds, met het &beerbekken in de hand, in dedeur van hunnen feheerwinkel , terwiji
hii de fbI cispoort binnen treedt. Maar alwie vooraf game
zijn ontbijt neemt, hergene in het bijzonder van Ketters, die
te voet aankomen , her geval zijn kan , moet eenige koude
koekjes in den zak hebben, en buiren de find, onder eenen
olmboom zitrende , zich ontnuchteren ; dan gnnt hij ter and,
en bereikt voorzeker niet ongefchoren en onberozekransc de
(Herberg.) Zoo ging het mil.
eerae
Her zal in een oogenblik gedaan zijn, Heer Graaf I" zeide
firaks , van de eene zi i de der araat , een Baardfcheerder tot mijne

Indien iemand lust hebbe,

kin , rerwijl hij , het fcheerbekken in de Rinker, en het zeepkwastje in de regterhand houdende , over de tiraat voort.
grad
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trad; doch ik icon hem pier antwoorden, onidat mij te gelijk
Van den anderen kant een aardig Meisje uit eenen winkel
vrangde, of ik voorzien ware? Omdat ik niet moist, wat zij
meende, antwoordde ik bij ongeluk: „ Zoo tamelijk —
Zij zweeg, en ik vervolgde mijnen weg; doch ik had flechts
twee £chreden gedaan, of: „Laat ik u dienen, Signor 1" riep
mij haar bunrman toe, die ook een Baardfcheerder was.
Wonen er nog velen uwer ambtsbroederen van bier tot
„ aan de eerae herberg?"
„ Wel vijftig; maar ik fcheer
geed." Het beviel mij dat hij niet zeide, best van alien;
en ik liet mij feheren. Onder de Operatie verhaalde hij mij,
dat ik reeds de tweede Engellche deerwas, welken hij bet
geluk had dien (lag to bcdienen ; de eerfle was even zulk een
fraai Man geweest als ik, en had hem — vier Paoli gegeven,
„ Hij kan wel zeven achtac fraaijer geweest zijn dan ik,"
zeide ik; „ maar fcheer mij ter dege Cchoon, opdt uwe vijftig ambtsbroeders kunnen zien, wat er gebeurd zij. lb. wilde,
indien bet mogelijit ware, van daag maar eenumal gefchoren
worden."
Hij was weldra gereed en ik vernam in zijnen fpiegel,
dat ik er nu ten mintle drie dagen jonger uitzag dan voorbeen , en driemaal gladder don voor Lien minuten. Wel voldean over !nth] giant, en in de ftoute hoop, dat alien, die
mij zagen, het insgelijks zijn zouden, tred ik nu met opgerigten hoofde wederom op de fireat. Eenige fchreden verder
zag ik een tweeden winkel , met wijd openaaande, fraai befchilderde deuren ; alle deRozekranfen , die tot een uithangbord
dienden, waren zuo kunflig ter voordeeligfie zamenwerkinge
barer onderfcheidene kleuren door elkander gevlochten , de
glazen paarlen onder groene en bleekroode ftrikken zoo aardig
half verborgen, dat zij, van de ilraat gezien, echte fleenea
fchenen te zijn. Hoewel ik nu uit de prijslijst: het dozijn zes
Paoli, die in vergulden letteren daar boven flIkkerde, wel begreep, dat hare echtheid flechts een Optisch bedrog was,
bleef ik evenwel, zonder er 2211 te denken, een weinig than,
om den fraaijeu winkel te bekijken. Favorisca, Signore! riep
mij de winkelieraer met eerie zoo vriendelijke , innemende
ilemtne toe, dat fit, al hadde ilt gem Italiaansch verflaan,
teraond had moeten begrijpen, dat favorisca zoo veel betee..
kent als: Kew binnen!
In het algemeen moet men de ltaliaanfche Dames de eere
seven, dat zij de metaphorifche uitdrukkingen barer bevallige
tale met zoo gelukkige gebaren weten te docn gepaard gam,
dat zij in haren mond eene eigenlijke beteekenis bekomen:
weshalve ik eecen vreemdeling rade, nicer haar aan to zien,
dan haar haar to hooren, indien hij haar niet verkeerd verfiaan
evil. — Deze aanmerking maakte ik bij mij zelven, terwijl
ik op de noodiging der Rozekransverkoopfier mij boog, op
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de zes Paoli het do:4n nogmaals het °rig Het vallen, en,
van gedachten zijnde dat het een fpotprijs was, befloot ik
echter, uit overgroote zuinigheid, niet een geheel dozijn,
maar flechts een enkelen Rozekrans te koopen , die , naar
mijne berekening, in de gaauwigheid gedaan, flechts een halve
Paoli zoude kosten, en trad binnen.
Straks fialde de Signora al haar moois nit, even alsof
dacht dat ik haren geheelen winkel zoude ledig koopen. Bijkans fchaamde ik mij, haar te bekennen , hoe gering mijne behoefte ware. Intusfchen bekeek ik hare meeste warm, en
vond alles , op zichzelve befchottwd , beneden de verwachting,
welke het aanzien van het geheel van buiten mij had doen
opvatten. Eindelijk zeide ik, eenigzins verlegen:
1k fla
„ verbaasd, Signora! maar ik heb er maar den noodig,
„ tot aan de naaste Ogeria een Ave ..."
„ Maar een? — 1k verkoop niet gaarne bij het ftuk;
„ gij moest ten minl'e ern dozijn nemen. Geloof mij,
„ Mijnheer! in Duitschia;:d maakt men alike fraaije ..."
„ A propos ! hoe weet gij dat ik con Duiticher ben?"
,, 61 Dat zag ik reeds toen gij de port binnen kwaamt.
„ Gij bekeekt die ee:. st van alle zijden , eer gij verdet
gingt."
„ En dat doen de Duitfchers alleen?"
„ ja," zeide zij: „ uwe landslieden vertoeven aitiid een
weinig bij den ingang; en dit is de reden, dat men ge•
„ meenlijk lang te voren hen ziet komen, eer zij er zijn.
„ De Franfchen, daarentegen, zien reeds van verre door de
„ poort in de ftad , omdat het hun l alleen om de inwonera
„ en bet vermaak , welk zij bij ons hebben te verwachten ,
„ te doen is. De Engelfchen rijden met Extrapost flapende
,, door, omdat zij den wil naar Rome hebben, en niet gaar.
ne onderweg zich ophouden."
Mij dacht dat er lets Allegorisch in die woorden was.
TerwijI ik de beteekenis van dezelve op haar gelaat zocht
te lezen, had zij mij gelukkiglijk twee dozijnen Rozekranfen in de hand geflopt, en, in de verftrooijing, in welke
ik bij dergelijke gelaatkundige lezingen ligtelijk verval
flak ik ze in mijn zak. Eerst toen ik affcheid Wilde nemen , bemerkte ik mijne overijlin „ Het Meisje heeft door
„ hare Allegoric , even als de Franfchen door de poort, itt
„ mijne beers gezien ," dacht ill, paste twaalf Paoli, en
ging heen.
Het fpeet mij, dat ik aan het zuinig oogmerk, waarmedeila
in den winkel was getreden, niet getrouw was gebleven. Wat
zoude ik Ketter met zoo vele Rozekranfen doen? Om evenwel niet wederom ingeroepen en tot nieuwe onnoodige on•
kosten verleid te warden, nam ik in iedere hand de hat
Ifler

ontzetteude ware , en riep ze nit , aloof ik ze om te
vert
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verkoopen ronddroeg. Zoo bereikte ik, zonder verdere aanvechting, de Ofieria , wellte mij eene welkome ftilte beloofde. De waard, een klein vriendelijk man , ontmoette mij. Ik
vraagde hem, of er lets om te ontbijten te bekomen ware?
Hij en zijn geheel huis waren tot mijnen dienst ," was het
antwoord. Ik verzocht flechts om een weinig fchapevleesch.
Hij herinnerde mij, dat het heden vastendag was, en ik bemerkte welhaast, dat hij en zijn geheel huis niet veel tor mijn
ontbijt konden bezorgen. Zijn geheele voorraad bepaalde zich
tot brood en wijn; nogtans waren beiden goed, en ik had de
ondervinding , dat eenvoudige fpijze den hongerigen zeer
ker fmaakt.
Nadat ik mijn fober ontbijt had genuttigd, was mijne verbedding bij uitflekendheid a fon affe. Het fchoone Loretto,
alwaar ik met eene ledige maag niets anders had gezien dan
huizen , die geene herbergen waren , en menfchen, die door
hunne dringende aanbiedingen mij hinderden om die bebothe
terflond te bevredigen, vertoonde zich nu in een gansch ander Licht, De lengte der ftraat van de poort tct aa ) de Ofleria
had ik vergeten, en herinnerde mij nu nog maar alleen hare
breedte en het fraai plaveifel, Aan de groote buizen zag ik nu
Hier meer het mange! van uithangborden , maar alleen hunne
voortreffelijke bouworde. De twaalf Paoli, welke mij mijn
onvrijwillige Rozekranshandel had gekost, waren vergeten,
en ik dacht nu nog maar alleen aan bet vriendelijk Favo, isca
der winkelierfler,, en aan de bemoedigende vriendelijkheid,
waarmede zij mij hare waren aanbood. ,. De Baardfckeerder ,"
zeide ik, terwijl ik aan mijne kin voelde , „ had toch
„ eene zachte hand, en ik ben allerliefst gefchoren." Thans
viel mij ook in , dat een knap Reiziger niet naar Loretto gnat
leen om aldaar te ontbijten , maar dat hij voor alle dingen bij
de wereldberoemde Madonna zijn bezoek moet afleggen. lkvraagde mijnen waard, of zij thans zigtbaar ware? —„ Wat?"
riep hij zeer verwonderd „ zijt gij er nog niet geweest?
„ Dit plagt immers voor een goed Christen bier altijd het
„ eerfte werk te zijn."
„ In alien gevaile evenwel het
derde ," zeide ik: „ want eerst toch moet hij zich laten
„ fcheren en Rozekranfen koopen. Voor mij evenwel is 't
„ het vierde, om reden dat ik, onder ons gezegd , zoo lang
„ ik hanger heb , flechts een middelmatig Christen ben." Hij
beduidde mij den weg, en ik vertrok.
Nadien ik van de markt en niet van de poort kwam ,
werd ik door geene Winkelierfter of Baardfcheerder opgehouden ; zij wisten wel , dat ik in deze Wonderfiad niet zoo diep
konde zijn doorgedrongen , zonder mijn Entree betaald te
hebben. Toen ik de fraaije koperen deur des heiligften tempets der heiligfte Jonkvrouwe zag, haalde ik mijn zakboekje
om eenige aanmerkingen over het metaal nevens de on-
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Clerfcheidene gebruiken , waartoe de ()mien het deden diction,
over de dikte, lengte en breedte der deur , alsmede over
de bouwkundige evenredigheden der kerke, op te teekenen.
Daarover fehrijit gij dan , zeide ik tot mitzeiven , nadat
gij in Duitschland zijt terug,gekeerd, twee of drie boeltdeeltjes, haalt eenige clozijnen plaatfen nit Latijnfche ongewijde
Schrijvers aan, waarin van metaal worth gefproken, als, bij
voorbeeld:

Illi robur et ass triplex, Sc.

en
inuras aheneus esto

;

laat u , &ler gij, lielaas niet veel Grieksch verfEnt, door
den Heer \V—f, of door den Heer W—e, die even geleerd is,
in IIOMERUS en PINDARUS dergclijke plaatfen aanwijzen ,fchrijfe
dezelve insgeiijks af, voorziet elk derzelven met eene korte
oordeelkundige verklaiing over de verfchillende lezingen , en
zoekt to Leipzig eenen Drukker. Maar ik moet, vervolgde
ik, terwijl 1k, met mijn zakboekje in de hand, de breedte
der deur met mijne voeten begon te meten, voor mijn Werk
eene korte Voorrede fchrijven , waarin ik met weinige woorden de gefchiedenis mijner bouwkundige teekening en de aan.
kitting tot mijne tegenwoordige reis verhaal , en het aan zij..
ne Majefteit die —, of aan zijne Majefleit die opdragen.
Dan ontvang ik , behalve het• kopi)geld, nog eene gouden
dons , of word Lid van eon geleerd Genootfchap in P—.
Flier werd ik door eene oude Zondares , die met een Rozekrans biddende, of liever prevelende, in de kerk ging ,
inijne alleenfpraak en metingen gefloord, terwijl zij mij, door
middel van het verband der denkbeelden van het kontrast , der
jonge vrouw herinnerde, Welke de twee dozijn Rozekranfen aan
mij verkocht , en de zinnebeeldige karakterfchets der drie
incest reizende Natien van Europa op den koop had toegegey en. Zoo dra ik haar zag, riep ik nit: „ Ik wil haar toonen,
„ dat wij Duitfchers , indien wij flechts willen, ook fpoed
„ kunnen =ken, " en flapte zoo trotsch en driftig ter kerke
als een Lord, die er flechts gekomen is om er geweest te
Daarvoor Meld mij dan ook in de daad een Pater,
omdat ik had vergeten den hoed af to nemen hoewel men
thans de Vesper zong. Hij naderde mij met zeer beleefde
gebaren , en berigtte mij, terwijl ik mij wilde nederzetten,
dat,, indien ik nog een kwartier nuts wilde wachten, ik de
crezegende zelve van nabij en ongefluijerd zoude kunnen
;len; hij zoude de eer hebben, haar'mij to toonen..r. Vreemd
is, het, dat, hoe lomper een reiziger zich gedraagt, de een.
youclige Bedell hem des te befeefder hehandelen; zij fchijuen
p it ziine onbelchaaldheid tot zijnen hoogen rang te belluiten.
Maar
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Maar hebben dui de Franfchen uwe wonderwerkende Ma.i
donna niet near Parijs gezonden? vraagde ik met verwon-.
dering. Thans bragt hij den duim van de regterhand aan
zijne kin, en gaf een zacht geluid , terwijl hij met den
vinger achterwaarts over den fchouder weer. Deze pantomime beduidde: „ Wij hebben hear vervoerd," — „ Hoe
„ zoo?" vraagde ik.
„ Toen wij bemerkten, wat de
Franfchen met het heilige Huis voorhadden, verflaken wij
,, de ware Madonna , die van bout is , en plaatfien eene
zilveren in hare Nis. Hoe thin zij ook enders zijn ,
,, lieten zij zich echter bedotten, en zouden de onderge-,
„ ilokene near Frankrijk. Wij waren nog al Reeds beducht,
• dat zij toevallig het vroom bedrog zouden ontdekken, en
dan willen ruilen
"
„ Daarom al evenwel moogt gij gerust flapen ," zeide ik
tot zijne vertroosting : „ de houten Jonkvrouwen ziju in
• Frankrijk in geene hooge eere, hoewel zij, over het ge„ heel genomen , alleen de echte zijn. — Maar wet zijn dat
dan voor menfehen, Heer Pater , die op de knieGn road], om de Santa Cala kruipen, en daarbij zoo fraai zingen ?"
„ Het zijn pellegrims en boetelingen , die, door berouw
„ en gemoedsangst gefolterd, meestal honderd mijlen verre
„ weg komen, om de voorfpraak onzer Madonna bij haren
„ Goddelijken Zoon te verwerven. Dieven en Moordenaars,
• zelfs Kerkroovers, keeren van dit Altaar ontzondigd en in
„ het gemoed hevredigd near hun Inds."
„ Het geeft mij een groot denkbeeld van uwe Regering,"
zeide 1k, „ dat zij zoo verflandig is, om aan God zelven de
„ handhaving van de Policie en jultitie over te laten: wart
,, Hij ziet in het hart , en Feat zich niet misleiden. Bij ons
• raakt een arme Zondaar in de groottle verlegenheid , wan„ neer hij flecks eenen moord gedaan heeft, omdat de we„ reldlijke Janie den Hemelfchen Regret vermetel genoeg
„ vooruitloopt. Zelden oogflen bij ons de ongelukkige
„ Kwaaddoeners de vruchten van het opregtile berouw vroe„ ger dan in her Paradijs, dear onze Regtbanken hen laten
„ henen Daardoor benemen zij hun de gelegenheid,
„ de wereld voor etie booze dead door vele goede fchade„ loos te ilellen, die zij waarfchijnlijk enders nog verrigten
„ zouden; daardoor berooven zij moedwillig het vrome pu„ bliek van den itichtelijken aanblik veler boetvaardigen ,
,, die we/ daarom zoo aandachtig aldaar knielen en zuchten,
„ omdat zij niet voor de eerilemaal bier zijn. — God zegene
„ de zachte, menschlievende Regering van den Pans en den
„ Koning van Noels, en veriichte de onze!”
Mijn geleider gaf door een vriendelijk knikken zijne toefiemming aan mijne aanmerking, en onderileunde mijn fchiet,gebed door een hartelijk Amen. Intusfchen was de Gods*
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dienstoefening geeindigd, en wij treden naar den tempel
den tempel, of het heilige huis , hetwelk den Engelen tot
een Luchtbol had gediend, om de Madonna nit Paleflina
naar Loretto over te voeren, gelijk in alle talen, welke Christelijke tongen fpreken , in tafelen , rondom in de Kerk opgehangen, uitdrukkelijk that te lezen. Voor mij was de gefchiedenis in een feheikundigen zin bijzonder opmerkelijk : want, de zwaarte des gebouws in aanmerking zijnde
genomen, kan het door middel van het Gaz, waarvan BLANCHARD tot zijne Luchtreizeu zich bediende, wel niet vlot zijn
geworden.
Wij fonder/ voor de deur van het heiligdom, die ook van
metaal was, en mij insgelijks
doch ditmaal tiler op eenen
nationalen grond merkwaardig voorkwam. Er king, namelijk, aan dezelve een groot metalen Christusbeeld , zonder
neus. Daarover verwonderd, vraagde ik den Monnik naar de
oorzaak dezer afwijkinge van de waarheid der Gefchiedcnisfe.
Hij verzekerde mij dat dit Christushoofd een zoo fraaijen
neus gehad had, als er ooit een door RAFAeL was gefchilderd;
doch daar elkeen, die knielende om het Altaar kroop, als hij
trier voorbij kwam, hem plagt te kusfen , was hem algaande
weg de neus afgekust. „ Uit deze bijzonderheid," voegde
hij er nevens , „ kunt gij de vermaardheid en heiligheid der
„ Madonna van Loretto opmaken." Dat deed ik dan ook, en
se gelijk de menigte boosdoeners, die zich door hare voorbede ontzondigd hadden Tot flit batik vond ik in het
diepe kniefpoor, welk in den iteenen grond rondom het Koor
liep , eene voldoende aanleiding.
Eene heilige ontroering rilde mij door de leden , toen eindelijk mijn leidsman, zich kruifende , den lintel in de deur
flak, en, in eene bonding van den diepften eerbied, dezelve
opende. Naauwelijks had ik moeds genoeg om hem te volgen; doch bij wenkte mij bemoedigend toe, en ik ging naar

binnen.
De dikke wierookdamp omnevelde miine oogen,
En 't hoog altaar fond in dien heil'gen walm gehuld;
Door 't ilatig koorgewelf drong juichend naar den hoogen
Een hemelmelodij, die hart en oor vervult.
Door rozen, zoet van geur, fcheen fierrenglans te beven
Van gouden luchters, elk gedekt met flikk'rend Licht,
En, in dien hellen gloed door duisternis omgeven,
Was 't enkel fchemering, waar ik mijn treden rigt.

De weidfche tempelpracht, aan flange ernst geklonken,
Bevangt mijn kettersch hart, doet mij befluit'loos
fidder... beef... kniel near, en roep, in 't itof gezonken,
Ai mij vergeefl genaa I 'k wil regtgeloovig zijn.

Ik
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Mijne Geloofsgenooten zuilen mij deze kortflondige verrukking wet vergeven; het is eenen geheel anderen Dichter,dan
ilt ben, eveneens, of nog erger, vergaan; ik kreeg toch eindelijk mijn verfland weder terug.
Een tijdlang lag ik intusfchen nog op de knieGn, en mijne
verrukking klom tot iphoofdigheid. Ware miin Monnik even zoo
goed een Zielkundige als Katholijk geweest, hij zoude mij,
in deze gemoedsgefleldheid , even als de Engel den Profeet , aangepakt , en mij hals over hoofd, wel niet in den
Leeuwenkuil , maar in den fchoot der alien zaligmakende
Kerk geworpen hebben. Wat zoude ik er tegen hebben kunnen doen? Atte de Goddeliike geflalten, welke RAFAC:LS Genius fchiep, zweefden in dit oogenblik voor mijne betooverde
oogen; van elke derzelven ontleende mijne verbeelding de
fchoonfle trekken, en vervaardigde daaruit een beeld, hetwelk
mijne ziel aanbad. ZIA een beeld verwachtte ik achter het
gordijn, welk de Nis der Madonna voor mijne oogen verbergde. IViijn verlangen, om de Goddelijke van aangezigt tot
a angezigt te aanfchouwen , werd onwederftaanbaar; nog al
knielende, riep ik mijnen leidsman toe:
Ach! lalt ntij Langer niet
In 't pijnigendst verdrier I
Dat ik de Lieve Vrouwe
Toch van nabij aanfchouwe t
De fluijer rolle omhoog,
Dat mijn onwaardig oog
Die Hellige ontmoete,
En haar mijn tong begroetet
De (j ailer rolle omhoog,
Dat mijn verlangend oog
Haar blik niet 'anger derve.
Ik reikhals, 'k zwijm, ik nerve
Dit, echter, had nog geen gevaar; maar de heilige Joni.
vrouwe—die wel eene goddelijke Vrouw, masr toch altijd eene
Vrouw is —kande wel, geiijk de meesten barer lierfelijke Zusters , zulk eene vertwijfelde verklaring in den mond eenes
nieuwen aanbidders bedenkelijk vinden. Het zij uit eerie
zachtaardigheid, haar geflacht eigen , of uit vreeze dat hare
onverbiddelijkheid mij het leven mogt kosten, zij gaf haren
ouden dienaar, den Monnik, eenen wenk, om mijn fmeeken
te verhooren, en den Profelijt hare geheele Goddelijkheid te

vertoonea. Het gordija werd weggefehoveut
Thar
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Daar Itond een Pop, van fchoon bercordh
Met houten lijf, met wasfen hoofel,
Met mislijk rood befmeerde wangen,
En rijk met klatergoud omhangen.
Mijn ileve fchepfel l fprak ik 't aan ,
Al hebt gij wonder veel gedaan,
Ik kan aan u niets Godlijks vinden,
Ja weet mijn lach naauw in te binden.

Ach lass! ik zie te hat den fchijn.
De mensch moet flechts geloovig zijn.
Wie zou toch onderzoek vertrouwen?
Gelooven moet men , niet aanfchouwen

DEWLBTAALD GEZETTE SCHOUT:

.Eerie .thiekdote,
In een Dorp in een der Departementen van Frankrijk word de
goede Gemeente (gelijk vOOr de Omwenteling Weer niet zeiden bet geval was) geplaagd van een' knevelechtigen Schout,
wiens fc.nraapzucbt alleen konde geevenaard worden door zijne ongevoeligheid. Alle de gewone en buitengewone.middelen van afperfing waren in werking,. en werden met de onverbiddelijkae gerengheid gehandhaafd. Dan, de Gierigheid is
vindingrijk, en heeds op nieuwe onregtvaardigheid bedeck.
Zoo kwam deze Schout eindelijk op den inval, om eene geheel bijzondere jaarlijkfche belasting te heffen van het neringof winkeldoend gedeelte zijner verarmde Dorpelingen. Floe
juichte reeds ziine fchrailpzucht zijner fchranderheid toe! Van
elk Uithangbord werd, in naem der H. JeiHtie, cp fiaanden
voet, een duchtig Patent geheven. Wanceer de Handhaver
des Regts eene onregtvaardigheid begaat , worth hij dubbel
ilrafwaardig , dear hij , els 't ware , de Geregtigheid zelve
bezoedelt, en tegen de Menschheid zich vergrijpt. Zuchtende haalde nu wel menig oud en onvermogend moedertje
hear wel fchier onkenbaar geworden maar juist daardoor

voor verre klanten te kenbaarder bordje in; maar vele andezen , de kracht der gewoonte en des vooroordeels ken=
nende., of wel zelve onder derzelver invloed fleande, duchy
ten verloop des bedrijfs , en voldeden des , al morrende of
zuchtende , aiweder can dezen onredelijken eisch. Een
Schilder, eVenwel, van een' luimigen geest, gelijk vele lieilea van zijn btroep werd dermate door daze nieuwe
ve-
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veiarij tot wraak gepord, dat hij, in de iliac des toorns, zija
Uithangbord afnam, , finks weder ophing , en der gapende
menigte deze woorden lezen deed: Au BORGNE gut PREND
waarboven de maar al te kenbare eenoogige Schout gefchil-;
derd flond , de gevorderde Belasting ontvangende van,. den
Schilder zelven. 's Mans fatyrieke geest had daarenboven
koddigfle karrikatuur van eenen Vrek voor elken bewoner aan.;
Ichouwelijk gemaakt in het beeld van zijnen Schout. Woedende om dezen boon , en geenen fleun kunnende vinden
bij de Leden der Dorpsregeringe , begaf,z,ich Dug d.QQZ
drift verbliud, ijllings nanr het naburige Dillrikts- geregt; dan
tot zijne fchade en befchaming: want , onder eene gevoelige
correelie, werd hem bevolen onmiddellijk 'dezen -drukkenden Ophef weder in te trekken; den Schilder tevens, ook zija
Uithangbord te veranderen. Gehoorzaam aan dit hoog bevel, nam de fnaakfche Vent hetzelveaf, maar hing het aanflonds
weder op .... deielfde fchilderip. — gleen -het geld was
Iiu weder in des Schilders hander overgegaan flechts done
letter uitgewischt , en men las: Au BORGNE QUI REND !

ANEKDOTE VAN DEN KARDINAAL DE RICHELIEU.

ne

volgende bljzonderbeid wegens den Kardinaal
RICBE4
LIED in de Gedenkfchriften , hem betreffende , niet

voorhanden , kan een denkbeeld geven van het ontzag, want;
in hij de zulken wist te houden, over welke hij lets te zeg.
gen had.
Gedurende zijn verblijf te Rueil had hij de gewoonte, on)
hetlendig op het middaguur de Mis te vieren; niets anderss
dan zaken van de dringendtle aangelegenheid , was in flaat
a)m hierin verandering te maken. Op zekeren dag wachtte,
naar gewoonte, een Kapucijner Monnik, dat de klok luidde
om hem ter volvoeringe van zijnen post te roepen. De klok
Ileac twaalf. Eenige Eiovelingen , hezig met her te W ye than
van eene lekkere pastel , vermaakten zich met den goeden
Geestelijke 1ft te noodigen om deel te nemen San het ontbijc,
voor hun gereed gemaakt. Zediglijk verontichuldigde zich
de Monnik. Intusfchen flaat het kwartier, en welhaast half
een ; van nieuws words de noodiging herhaald. De goede
Geestelijke begins te gelooven, dat zijne Eminentie de Mis
niet zal hooren , en is ongelukkig genoeg om onder de nitnoo ■
diging te bezwijken; hij waagt het, den vleugel van een patrijs, hem voorgelegd, aan te nemen.
Naauwelijks heeft hij den lekkeren brok georberd, of de

verwenschte klok laat zich hooren, Outfield

van

zijne outwore,
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voorzigtigheid , that hij het bord uit zijne bevende hand val.,
Ten. Een der Hovelingen , medelijden hebbende met zijnen
fchrik, gaf hem zijn leedwezen te kennen, en vraagde hem,
wat hij doen zoude. De Geestelijke , zich een oogenblik bedacht
hebbende, fprak op een onbedeesden won: „ Mijne Heeren!
ik verzoek dat gij de zaak geheim houdt; inijn befluit is
genomen: ik zal de Mis vieren: ik heb liever met God dan
met zijne Eminentie te doen."
imarmassira
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DE VOORZIGTIGE EN 1VELGELUKTE AANBEVELING.

D

e Graaf DE GRAMMONT was een zeer bemind Hoveling van
Koning LODEWIJK DEN XIV, ter oorzake van diens geestigheid en hoffelijke zeden. Op een tijd dat zijne Majefteit
over eenige Bisdommen zou befchikken , wilde hij tot een derzelven gaarne zijnen Neef, den Abbe DE FEUQUIERE, bevorderd zien , en deed den Koning deze voordragt: „ Sire! ik
,p heb altoos gedacht, dat de. Abbe DE FEUQUIERE een Man
„ was van die bekwaamheden en zoodanig een gedrag, dat
uwe Majefteit niet zou nagelaten hebben om hem te den„ ken: ,maar zij fchijnt hem vergeten te hebben ; waarom ik
„ overhel om een min gunilig gevoelen van hem te koesteren.
1, Uwe Majefteit zal mij daarom wel wilien toeitaan, in„ dien hij op de laatite benoeming van Bisfchoppen mogt
„ vergeten wezen , hem ergens in een Seminarie te doen op*, iluiten.” — De Koning begreep den wenk, en de Abbe
werd, te dier zelfde benoeminge, beVorderd tot een aanzien.
lijk Bisdom.

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEIT
SCHAPPEN BETREKKELIJK.
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SPRAAKVERMOGEN
VERIIANDELING OVER
MET BETREKKING TOT DEN REDENAAR ;
door 1W . L. INGENHOUSZ, te Breda.
(Verve's van hi.

05z.)

e welluidende en gevoelvolle Sprnak , die, gelijk de
Toonkunde , de ziel op eene aangename Wijze
ftreelt, en bij gevoig eetie overeenflemming van onderfcheidene toonen of harmonic fchijnt te bevatten,
kan tot twee ftukken gebragt worden.
Zij belt:tat , I°. in een zeker maatgeluid of gepa g
-tenodrw fltegpn;z°.id
hartstogtelijketi won, of den won der dadelijke aandoening der zicl.
Wat het ecrfie betreft , dat is den juisten toon,
waarop ieder woord, iedere lettergreep , naar deli aard
der zaken, inoet worden uitgedrnkt , de vaardigheicl ,
om denzelven overal te kunnen bezigen, kati niet Anders clan door eene aanhoudende oefening verkregen
worden ; want daar deszelfs onderfchciding alleen op
eene fijne gewaarwording der ziel is berustende, en
dit gevoel, even ais andere zielsvermogens, door oefining gcfcherpt en verfilnd met worden , fprcekt het
van zelf, dat er geene regels kunnen aan odehand gegeven worden, waaraan dezeIve zou kunnen worden
getoetst ; en bet gaat vast eh zeker, dat hij, die eene
innerlijke gewaarwording heft van 't gem hij uitdrukt
altijd den juisten won , die ter overreding nooclzalte.;
lijk is, zal weten te bezigen.
's Menfchen gewaarwordingen 9 bekend onder den
naam van hartstogten , op wantheid en rcde gegrond ,
zijn zeer gemakkelijk bij ecn ander over te brerigo.
De
MENG. 1809. NO. 7,

D
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De wijsheid van het Opperwezen fchijnt hierin niet
onduidelijk door te firalen; daar de gepaste uitdrukking derzelven zelfs den geringiten menEch van de uitole noodzakelijkheid is: want hij kan hierdoor dadelijk en van zelf zijn lief en leed een ander doen gewaar
worden , en deelneming en onderileuning in dringende
noodzakelijkheid verwachten. Dan, om dit doeiwit te
bereiken , is het hoogst noodig, dat dezelve ook werkelijk in den uitdrukker befpeurd worden; enkele woorden , zonder eigen gewaarwordingen , zijn zelden in
flaat om de hartstogten bij iemand te doen werken,
al ware het dat eene voldoende reden veer dezelve aan.
wezig ware. De Iced daar , die zijn ongelukkig lot
op alle mogelijke wijzen n an den Rijken wil te kennen
geven , om tangs dien weg lets te ziiner onderfteuning
te erlangen , gebruikt hiertoe niet alleen bloote woorden , maar tracht den hoogstmogelijken graad van roues
en leedwezen te verbeelden, om die zelfde aandoening
in zijnen evenmensch over te brengen. Indien dan
waarheid zij opzigteiijk de hartstogten , dat dezelvea
werkelijk moeten verbeeld worden, wil men ze bij een
under verwekken , en geenszins bloote klanken der
woorden , zonder de juiste toonen te bezigen , dit kunnen uitwerken; dan is zulks nog veel noodzakelijker bit
de andere fijner gewaarwordingen, die een Redenaar
de ziel van zijne toehoorders moet doen ontftaan , wil
hij overreding te weeg brengen. Dezelve immers won.
den oneindig moeijelijker aan een ander medegedeeld,
niet alleen, omdat zij in haren aard fijner. zachter, en
diensvolgens min zigtbaar zijn , maar ook in zulk eene
snenigte en zoo fnellijk op elkanderen volgende moeten
vertoond worden , dat de volmaaktfle en volledigfte verbeelding alleen flechts in itaat is, om dezelve in de
ziel van den hoorder over te brengen.
Onder alle die menigte van verfchillende toonen is er
nogtans den , waarvan een joist denkbeeld kan gegeven
worden , en die hekend is onder den naam van k/emtoon
of nadruk. Dezelve beftaat , zegr BLAIR. ('p), in een
fterker en yeller klank der ftem , waardoor wij onderitheidenlijk een woord, of de geaccenteerde lettergreep
van
(*) Lesfen over de Redekuno en fraaije Ifetenfekappen
Mel II. bl. 342.
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Van een woord, uitfpreken, om hierdoor een bijzonder
gewigt op hetzelve te leggen, en deszelfs invloed
het overige van den zin aan te duiden. Gemelde Schrijver onderfcheidt denzelven van de toonen; cioch wij vein,
rneenen hem in 'r algemeen onder dezelve te kunneti
tangfchikken , daar hij, hoe men hem dan ook befchouwe , altijd als een nadrukkelijken of fterkeren toon Moet
worden aangenteritt, ter overreding en vermaak van den
hoorder medewcrkt , en uit eene zielsgewaarivording
zijnen oorfprong fchijnt te nemen. Deszelfs bijzOnde.,
re eigenfchap is, dat hij van iedereen gebezigd , en
door een ieder in fommige gevallen duidelijk oncierfchei.
den worth; ja de Redenaar, die geen 't minfte denk=
beeld van eene overredende fpraak fchijnt aan den dag
te leggen , zal echter dien toon dikwijls laten hooren.
De reden hiervan is , dat hij in vele gevallen van de
uiterfle noodzakelijkheid is ; en hij, aan wien dezelve.
geheel onbekend was , zou bijna Dimmer verftaanbaar
zijn. Deszelfs gewigt is door de voorbeelden , door
BLAIR daaromtrent bijgebragt , aan een ieder zoo duidelijk, dat het overbodig zoude zijn , hierover verder
uit te weiden. Alleen merken wij aan, op hetgeen op.
gemelde Schrijver aldaar zegt, dat namelijk de °plena,
tendheid , om de klem overal op hare regte plaats te
leggen, is eene aanhoudende oefening van oordeel en ge.
zond verftand , zulks nlleen moot verttaan worden,
wanneer de klemtoon, 't zij hij in zeker geval gebezigd
tvorde of niet , echter den zin der woorden niet kan
omkeeren of geheel onverflaanbaar maken , maar alleert
dient, om de voordragt eenige duiclelijkheid, bevalligheid en overreding bij te zetten; in zoodanig geval immers komt dat fin zelfgevoel en geoefend oordeel re
pas , om denzelven overal te kunnen bezigen ; maar
wanneer hij, verkeerd geplaatst , of geheel achtergela.
ten , de redenering te eenemaal onvcrftaenbaar maakt
of dezelve in eenen verkeerden zin za ou down opvatten
is het geringtte gevoel en natuurlijk oordeei in tiaat out
denzelven te onderfcheiden.
Schoon nu een geoefend oordeel zlieen in that is,
om, in eene redevoering . , overal den kletntoon, waar
zulks behoort , te bezigen kan ar3en hietorntrent het
navolgende , zoo flier els een vasten regd., ten minds
als een Ieiddraad, aan de hand geven.
Wanneer verfcheiden woorden te gelijk firekkende zifri
T
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verfcheiden aaneengefchakelde denkbeelden flit te
drukken , dan bevindt zich onder die woorden altijd een, 't welk van meer beteekenis dan de anderen
fchijnt te zijn; dat is, meer dan de anderen fchijnt
toe te brengen , om den indruk der denkbeelden, door
dezelven uitgedrukt , te doen gewaar worden , en 't
welk daarenboven te kennen geeft , wat de aanleidende
oorzaak fchijnt te zijn, waarom de geheele gedachte aan
een ander worth medegedeeld. De voorbeelden , door
ruttn. aangehaald , zullen die ['telling ophelderen.
In het uitfpreken , namelijk , van de woorden des Za.
ligmakers tot zijnen Discipel: Verraadt gij den Zoon des
menfchen ; in we/ken volzin de denkbeelden door geene
punefueeringen of zinfcheidingen gefplitst, of van elkanderen getcheiden , maar te zamen gebonden moeten
worden uitgedrukt. Wanneer alsdan de waarde van
den perfoon des Zaligmakers den fprelter voornamelijk
voor den geest zweeft. dan volgt van zelf , dat de reden, watrom hij die uitdrukking doet, minder beftond
in het fchandelijke van het verraad, in bet afgerrokkere en op zichzelve befchouwd, dan in het befef, dat
hij fchijnt te hebben van het karakter van den Zoon des
menfchen , aan Wien zoodanig lot wedervoer; en de ge-.
volgtrekking hiervan is , dat de klemtoon in dien
zin, wil hij juist gepIaatst worden , alsdan alleen kan
vallen op het woord Zoon ; en hoewel de volgende
woorden , des menfthen , allernoodzakelijkst zijn ,
zijn karakter en waardigheid te beteekenen, moet nog.
tans, om dezelven nit te drukken , geen klemtoon gebezigd worden y in de eertle plaats, omdat het woord
Zoon in dien volzin meer fchijnt toe te brengen om zijne eigenlijke hoedanigheid te Jeerer. kennen , en in de
tweede plaats, omdat, naar ons inzien , in iederen
zin wanneer de denkbeelden door geene psnatieeringen zijn vaneen gefcheiden , maar edn klemtoon kan te
pas komen.
De Zaiigmaker bij gevol de affchuwelijkheid van zulk
een bedrijf aan ziinen Discipel willende voor ongen
len , fchijnt zulks door de woorden: Verraadt gij den Zoom
des menfthen , in dien zin uitgefproken , voornamelijk:
te doen , door hem de waarde van zijn karakter te doen
gevoelen, en daarnaar de tlechte handelwijs of te meters.
Onze g elling, dat onder verfcheiden woorden, die,
siettegenitaande zij verfchillende denkbeelden op zichzet.

om
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zelven bevatten , echter door de aaneenfchakeling te
zarnen maar dene gedachte ichijnen nit te drukken,
altijd edn aanwezig is , 't wed( , van meer beteekenis
dan de :wedge zijnde , den indruk dier denkbeelden voorfatnelijk doet gewaar worden , en diensvolgens de
klemtoon op dat meer beteekenend woord moet geplaatst worden, fchijnt hierop gegrond te zijn: Ilij
die iemand zijne gedachten te kennen geeft , veriangt
eene dadelijke overreding. Om zulks te hewerken ,
moet in de ziel van den hoorder het hoogst mogelijk
gevoel worden overgehragt. Dezelve nu kan geeu
twee verfchillende gewaarwordingen , op elkanderen
volgende., zonder eene gepaste rust en werkeloosheid ,
in den voiten graad genieten, of zij =ken elkanderen
krachreloos ; zij is dus maar voor dene te gelijk vatbaar,, zal dezelve in hare voile kracht werken.
Door middel van den klemtoon ontvangt de ziel die
Voile gewaarwording; en de andere woorden of lettergrepen , met dien nadruk niet wordende uitgefproken,
wel verre van die voile gewaarwording te verzwakken ,
Werken integendeel mede, om dezelve meer volkomen
te maken : ■rzrit daar tij denkbeelden uitdrukken , die
met de hoofdgedachte in verb and Nan , en derzelver
indruk oneindig zachter,, en in aard en natuur niet
geheel van de voile gewaarwording is verfchillende,
zoo volgt van ztlf, dat de ziel in that is om de
voile gewaarwording te genieten , niettegenftaande zij
te geliik den indruk van de overige woorden des volzins ontvangen heeft. Het reeds aangehaalde voorbeeld kan dit wederom ophelderen en voor een ieder
verflaanbaar maken. In het bekend gezegde van den
Zaligmaker tot zijnen Discipel: Verraadt gip den Zoon
des menfchen, bevinden zich twee voorname onderwerpen , nainelijk de leelijkheid van 't verraad, en daarentegen de waardigheid van den Zoon des menfchen.
Wanneer hij nu , o tt aan den Discipel de affchuwelijkheid van zijn bedrijf te beter te doen gevoelen,
den klemtoon Iaat valien , zoo wel op een der fyllaben van 't woord Ferraad , als op het woordje Zoon,
dan zou de fpreker, wel verre van zijn oogmerk bierdoor te bereiken , zijne uitdrukking , zoo niet onverftaanbaar,, ten minfte krachteloos maken. De gewaarwording van 't woordje Verraad, en die van 't
woordje Zoon , als in velen opzigte van elkanderen
T3
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daar het eene woord het leelijke van zijan
bedrijf, en het andere de waardigheid van den perfoon,
Wien hetzelve wordt aangedaan , te kennen geeft, (en de
betrekking , die zij met elkanderen hebben alleen daarin beftaat , dat, hoe waardiger de Zoon des menfchon
is , hoe affchuweiijker het verraad moet befchouwd
worden,) wanneer zij beide in den vollen graad op de
integendeel elkanders werziel willen werken
king beletten. indruk immers van het woord Ver.
taad , in de ziel verwekt , ban in dien volzin door
geene gepaste rust of werkeloosheid der ziele worden
vernietigd en dezelve is dus niet geftemd om nog eene
gewaarwording in den voilen graad van het woord Zoon
te ontvangen ; en, bijaldien de klemtoon op dat woord
geplaatst worde, is zijne geheele uitwerking , den indruk van het woord Verraad in ddns te vernietigen ,
yoor en aleer de geheele gedachte is uitgedrukt , en
zelfs geen indruk te makers.
Geheel anders is bet gelegen , indien de klemtoon maar
pp het woordje Zoon alleen, of op eene der lettergrepen
van het woord Verraad , worde geplaatst ; want in dat
geval krijgt de gewaarwording, door een der klemwoor.
den verwekt, hare voile werking , daar de indruk der
overige woorden, alsdan oneindig zachter, de ziel niet
buiten {hat ban &lien , eerie verfchillende gewaarwording in den volien graad te genieten.
Wanneer de woorden door eene zinfcheiding van el'tandem zijn afgezonderd , en diensvolgens de denkbeek
den niet te zamen vereenigd moeten warden uitgedrukt,
words de gewaarwording , door 't klemwoord in de ziel
verwekt, door eene korte verpoozing, die er na het bezigen van hetzelve moet plants hebben , gelled afgebroken en vernietigd, en de ziel wordt (Ws in that gefteld
eenen nieuwen indruk te ontvangen. Wanneer de fuergemelde woorden van den Zaligmaker : Verraadt gij den
Zoon des menfchen, door iets bij te voegen, twee van
elkanderen gefcheiden gedachten uitdrukken , en men
zegt 't Verraad, 't welk aan de:2 Zoon des rnenftben went
gepleegd A dan ban op het woord Verraad de klemtoon
yallen ,omdat hetzelve in dit geval een op zich zelf ftaand
flenkbeeld uitdrukt , en de gewaarwording, door 't zeiy e in de ziel verwekt , door de korte verpoozing, die er
07p. volgt , wordt vernietigd ; en bijgevolg is de ziel wericrom in aaat getteld , om den indruk van het klemwoord
verfchillende,
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woord Zoon, in de volgende uitdrukking voorkotnende,
in zijne voile kracht gewaar te worden.
Eene andere zwarigheid is liter nog op re losfene
Wanneer , namelijk , de kiemtoon moet vallen op een
woord , welk uit meer dan ane lettergreep bellaat,
moet dan het geheele woord met (lien nadruk worden ult.
gefproken , of moet de klemtoon alleen in eene enkele
fyllabe gebezigd worden? Zeker is het, dat hij nirnmer
op meer dan eene enkele lettergreep met nitwerking kan
geplaatst woreen. De reden hiervan is , t°. omdat twee
p adrukkelijke toonen in den woord eene wanluidendheid
zouden veroorzaken, die alien gemaakten indruk op
vernietigt; 2Q . omdat de indruk in den vollen graad niet
dan door eene zoo kart mogelijke werking kan plaats
hebben, en altijd oneindig zwakker moet zijn, indica
dezelve door den nadruk van twee op elkanderen volgende lettergrepen worde veroorzaakt. Maar nu is de
vraag: op welke lettergreep moet hij geplaatst worden ?
Het antwoord is: op die lettergreep, waardoor voornamieiijk de beteekenis van het woord worth uitgedrukt;
want gelijk zich in iederen zin een hoofdwoord bevindt,
waarop, zoo als wij hebben aangetoond , den nadruk
der ftemme vallen moet, zoo ook is in ieder afzonderlijk
woord, het zij enkelvoudig, het zij zamengefteld, eene
hoofdlettergreep, waardoor de beteekenis van dat woord
voornamelijk uitgedrukt en gewijzigd wordt; en op deze
lettergreep „een te regt door deskundigen als eene
bijzondere fraaiheid onzer tale wordt aangemerkt) wit
het Nederduitsch fpraakgebruik , dat de klemtoon geplaatst worde.
Wij zuilen alsnu overgaan tot het ontwikkelen van
den hartstogtelijken toon, of den toon der dadelijke aandoening der ziele. Dezelve heeft, gelijk de benaming
aanduidt, zijnen grondflag in een bepaalden harrstogt,
dat is, in eene dier hevige zielsaandoeningen, die, hoewel vele in getal, echter aan een ieder door hare onder•
fcheidene benamingen kenbaar zijn.
De hartstogtelijke toon, die zeer wel van de andere
toonen eener redevoering te onderfcheiden is , en fterk
ter overreding van den hoorder medewerkt, wordt zelden bij een enkel woord alleen gebezigd, maar vindt
zijne plaats bij verfcheidene achtereenvolgende woorden,
(lie alien medewerken om dien hartstogt volkomen aan
te
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to duiden, dear een enkel woord, om zulks te bewer.,
ken , zelden toereikend is.
De toon der uitdrukking , met opzigt tot de liartstogten , regelt zich near den loop der gedachten, die bij
den mensch , welke hierdoor words aangedaan , opkos
men. Hij , die over eenig voorwerp in verwondering
is, zal langzaam zijn in het opvatten der op elkanderen
volgende denkbeelden , dear de ziel , door then hartstogt
als buiten zichzelvc geraakt , die veerkracht niet fchijnt
te bezitten, om dezelve fchielijk op elkanderen te later/
volgen. De woorden bij gevolg , die zoodanigen harts..
togt moeten uitdrukken of te kennel' geven, kunnen niet
fchielijk op elkanderen volgen, maar moeten langzaam,
het een achter het ander, worden uitgedrukt; en dear
de denkbeelden in dien hartstogt , door 't verrukkende
en buitengewone van bet voorwerp, niet alleen langzaam
zijn, maar tevens eene grootere werking der ziel fchijhen te vereifchen , zoo volgt hieruit teffens , dat de
woorden door zware en plegtige toonen moeten worden
uitgedrukt.
In de zachte vreugd daarentegen , die op eene aangee
name wijze de ziel aandoet, volgen de gedachten fchielijk op elkanderen ; de werking van dien hartstogt vers
oorzaakt in hear eene drift en beweging, en zij is alsdan
niet getteind inn langzeme denkbeeldeu te vormen ; de
woorden bij gevolg , die zoodanigen hartstogt in den
moeten met eene zachte drift en lefpreker eancluiden
, en bij gevuig in fchielijk op elkanderen vol..
gende toonen , worden uitgedrukt.
De gramichtlp , die cone hevige en ongeregelde aan&ening in de ziel veroorzaakt , brengt dezelve buiten
fleet oth geregeide denkbeelden te vormen ; dezelve
zijn alsdan kart, verward, en zoo fchielijk op elkande.
ren volgende,'ilat de zeggenskracht niet toereikende is,
om dezelve alle behoorlijk uit te drukken; en van bier,
(-tat de woorden, in dien hartstogt uitgefproken, .korte;
bevige en fchielijke toonen vereifclien , en de item deur,
door dikwijts tot flamelen en itotteren overgaat.
Door de aandoening van droefheid worden de ziels.
krachten voornamelijk onderdrukt en hare werking beTioreen ; de denkbeelden in dien hartstogt volgen niet
alleen fiepende op elkanderen, maar vinden , door hunne
enzangename gewaarwording hi] aanhoudendheid eerie
te-
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tegenftribbeling ; de ziel zal dezelve niet dan met moeite , en diensvolg:ens zonder het minfiee vuur en drift,
omvatten ; van bier, dat de woorden, welke dien harts.
togt to kennen geven , niet alleen door langzame en
ilanuwe toonen moeten warden uitgedrukt , maar ook
dikwijls verpoozingen onder het nitipreken derzelve dienen plants te hebben.
Pit fchijnt ons getioeg te
om een denkbeeld te
geven van den hartatogteliiken toon, daar hij in alien
gevalie door de working der ziele
genoebgzaatn wordt aangewezen. Dezelve zoo als wij reeds hebben aangemerit!: , is zeer verfchillend van de andere toonen eener
redevoering, niettegenfiaande zij dikwijls worden ineengefmolten , en een en hetzelfde woord door cone mengeling van den hartstogtelijken en anderen toon der rodevoering worth uitgedrukt.
Wij hebben tot nog toe alleenlijk gehandeid over den
toon der flemme, die de gewaarwording der ziele nitdrukt ; maar nu is de vraag: kan door denzelven bet
onderwerp , 't Been de gewaarwording verwekt, niet
warden nagebootst of afgemaald? Zeker ja, en de Hoogleeraar ENGEL (*) geeft hiervan twee beweeggronden ;
1°. de levendigheid in de voorftelling der zaak zelve ;
g°, het oogmerk, om bij anderen een befpiegelend denk:
'Weld to verwekken. Wij zulleh die beweeggronden een
weinig ontwikkelen , wanneer wij over de afbeeldende
gebaren fpreken , die met de afmalende toonen een en denzelfden geondflag fchijnen te hebben; wij merken alleen.
lijk dat de Redenaar dien toon der itemme zeer zel.
den, en nooit anders , ten zij hij over voorwerpen fpre.
ke , wier voorname kenmerk een buitengewoon geraas of
beweging fchijnt te zijn, met vrucht kan bezigen: bij
voorbeeld, van den Ponder fprekende, zoude het niet
zonder uitwerking zijn, wanneer men door eene rommeknee en zware item die beweging nabootfte.
\Vat de overige toonen der redevoering aangant , de.
zelve , zoo als reeds hebben aangemerkt kunnen
door gem regels of kenteekenen onderfcheiden worden,
daar een gefcherpt en verfijnd gevoel dezelve alleen moet
; en HUGO BLAIR merkt bier te refit ann , dat
dc natuur voor elke gewaarwording, die wij niten ,
('') lignst vein 7:1boat[thg door Tcbe: . e7;, Decl II. bl. So.
T5
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zonder voor iedere fterke aandoening, eenen bilzonderen won der ltemme heeft gefchikt, welke van elk gekend , e t voor een onbedriegelijk teeken van onze ware
gemoedseelteldheid gehouden wordt.
EindeIijk valt nog in het algemeen , opzigtelijk den
toon der redevoering, aan te merken, dat, dewip hij,
wanneer de Redenaar hem overal weet te bezigen, de
aandacht van den hoorder als met geweld op de nitcirukkinren vestigt, zoodanig, dat, niettege,nftaande het onderwerp , 't Welk door den fpreker wordt behandeld,
Diet zeer gewigtig fchijnt, hij echter als 't ware gedwon.
gen is naar hem te luisteren , zuiks geen plaats kan hebben , ten zij hij, buiten en hehalve door het onderwerp
zelf, nog daarenboven door de mengeling der verfchila
lende toonen , die de Redenaar bezigt, gettreelci worde;
en dat, hoe fchoon dan ook het eerile op zichzelven zij,
hij echter geen regt gevoel van deszelfs waarde zal ontvangen , ten zij die welluidende toonen in de voordragt
gehoord warden. En hieruit fchijnt van zelf voort te
vloeijeo, dat die mengeling van toonen in de uitfpraak
eene zekere harmonie of muzijk daarfielt: want gelijk de
zang, door de zoetluidendheid van verfchillende op elkanderen volgende klanken, der ziele eene aangename
ftreeling doer gewaar worden, zonder dat hetgeen door
denzeiven wordt pitgedrukt in eenige aanmerking kome,
kan integendeel de Redenaar, wanneer hij overal de gepaste toonen bezigt, door dat ftreelend gevoel eene dadelijke overrediag bewerken ; en zulks is door het Opperwezen vvijsfelijic daargelteld, dewijl ieder onderwerp
zich niet altijd genoegzaam aanprijst noch door zijnen eigen invloed den bedorven aard der itervelingen
de gefchiktheid kan aanbrengen, om de waarde van hetzelve te gevoelen, en diensvoigens het vermaak, 't geen
de natuur dikwijls te bast neemt, om den mensch tot
ijne noodzakelijke pligten te brengen, p ier ook als een
huipmiddel wordt aan de hand gegeven , om hem 't goe•
de te doen betninnen en van het kwacie al re fchrikken.
Menfchen gedachten, zoo als de Hoogieeraar EN+
GEL te regt aanmerkt, kunnen op drie verfchillende manieren worden uitgedrukt; door den zingenden won of
zang namelijk ; door den toon , die bij het doen van eerie
plegtige redevoering, of het opzeggen van mengeldichten , gebezigd words; en door den gewonen fpreektoon.
Er zijn daarenboven nc)g ontelbaar vele rniddelgraden ,
wan-
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wanneer namelijk de gewone manier van fpreken meer of
min aan de verhevene uitfpraak, of deze aan den zang
naderbij komt: geen derzelven is in zijnen juisten aard
aan een ieder meet kennelijk en kan aan zekere regels
getoetst warden, als de zingende toon. Den dagelijkfchen fpreektoon, wel is waar, weer ieder in eenen zekeren grand te daar integendeel menfchen gevonclen worden , die van den zingenden won weinig
denkbeeld hcbben ; doch daarentegen is er een oneindig
getal menfchen , die den; zingenden toon volmaaktelijk
veritaan , en bijna niemand, die zich van den fpreektoon
op eerie volmaakte wijze kan bedienen. De reden biervan is , dat de zingende toot], hoewel van die uiterfre
noodzakelijkheid niet zijnde als de fpeeektoon echter
aan vaste regels kan worden getoetst. Maar no is de
vraag : zouden er voor den fpreektoon, of den toon caner
redevoering , niet eveneens vaste regels
13011 uitgevonden worden
waardoor dezelve konden worden oncicr'
fcheiden? W
anneer
wij aanmerken, dat, omtrent de nitfpraak in 't algeineenhoe onmogelijk dan ook derzelver
toonen kunnen worden bepaalcf en aangewezen , men
echter kan vastftellen , dat zij beflaat uit hooge en lag::,
ruwe en zachte , zware en ligte , fnelle en langzame
toonen, en, uit de mengeling van die foorten, nog onderfcheiden andere gevormd worden; dat de toon eener
recievoering alleenlijk Merin van den dagelijkichen fpreektoon verfcbilt , dat bij den eerlien de woorden langzamer , duidelijker en in eene meer geregelde orde worden
uitgebran , en bier en daar een toon van den Redenaar
gebezigd, die in den dagelijkfchen fpreektrant verwaarloosd worth, en van den anderen knit toonen door den
Redeniur achtergelaten, die in den dagelijkfchen fpreektrant gebezigd worden ; dat eindelijk de toon van eerie
redevoeririg alleen daarin van den zingenden toon wordt
.onderfcheiden , dat de laatfte nicer flepende , tlerker ,
meer afwisfelend , en in alien gevalle minder geteliikt is,
om denkbeelden bij den hoarder over te brengen , dan
hem eerie :::angename gewaarwording door de mengeting
van klanken te doen gevoelen daar toch bet vermaak
het voorname doeleinde van den 'Schepper fchijnt geweest
te zijn, toen hij den fterveling die heerlijtte begaafitheid
beeft gefchonken
en wij , om onze gedachten
een ander mate to declen , een bdkwamer middel in de
wanneer wij, zeg
dat riles
Spraak vinden ;
dart fchijnt het Lit oanioga i ijk te zijn, voor
den
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den toon tier redevoering eveneens vaste regels of kentcekenen daar re Ilan, als met opzigt tot den zangwon plaats heeft. Zeker is het, dat, bijaldien men een
dergelijk regelmatig itelfel, opzigtelijk de toonen der nitfpraak in eene redevoering, hadde uitgevonden, dezelve
alsdan denzelfden trap van volmaaktheid zou bekomen
hebben, die in den zang befpeurd wordt , waarbij alle
mogelijke toonen en wendingen der ftemme door bijzondere teekens worden aangewezen.
Het bekend toonkunftig werktuig van C. GRACCHUS
waarvan CICERO gewag maakt, waardoor den Redenaar
tie gepaste toon der Itemme werd aangewezen, levert een
duidelijk bewijs op , dat de Ouden aan een dergelijk
hulpmiddel, om de juiste toonen in eene redevoering to
kunnen pnderfcheiden, fchijnen gedacht to hebben.
(Het flat hierna.)

VERSLAG VAN EENICE PROEVEN OP DE VOORTPLAN.•
TING VAN HET GELUID DOOR VASTE LICCHAMEN
EN DOOR DE LUCHT IN ZEER LANGE CILINDRISCHE PIJPEN. Door den Heer 1310T,
Lid van het Inflita4.

ekend
B
de

is het, dat de voortpianting van het geluid in
de Richt gitchiedt door de fpoedige en achtervolgenverdikkingen en uitzettingen der deelen dier vloeiftoire. Deze deeltjes , met eene voikotnene veerkracht
begaald, moeten aangemerkt worden als zoo vele kleine
veren , die op elkander rusten. Indien men de eerfte
veer cirukke, en vervolgens dezelve zich laat ontipannen , drukt zij op hare beurt de volgende veer, die het
daarna de daarop volgende doet , en aldus gaat de drukking van veer tot veer tot aan de laatfte voort, in eenen
tijd , (lie van derzelver meerdere of mindere veerkracht
afhangt. Het is volmaakt op deze wijze , dat de Heine
fchuddingen worden voortgeplant, in de lucht veroor.
zaakt door de ligchamen, welke men laat flingeren. De
verdikkingen en uitzettingen , welke deze ligchamen
doen ontftaan in de naast bij gelegene incbtdeeltjes ,
deelen zich algaande weg aan alle de deeltjes rude, in
denzelfden geluidgevenden ftraal gelegen , zonder dat
tieze eene merkbare verplaatfing ondergaan. Maar al le
de
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Se fchuddingen der lucht, hoewel op dezelfde wijze
kunnende worden voortgezet , zijn, echter , Diet altijd
hekwaain om geluid te kunnen voortbrengen. Zij moeten ciaarenboven met eene zeer groote fnelheid gefchieden ; en het is hierin , dat het geluid onderfcheiden is
van den wind, die evenwel ook op foortgelijke wijze
wordt voortgeplant , door achtereenvolgende drukkingen en verdikkingen , van eene merkbare verplaaifing
der deeltjes verzeld.
Daar her telt een oneindig getal proeven blijkt, dat de
butte deeltjes zelfs der vastite ligchamen met eene zeer
fterke veerkracht zijn begaafd. laat het zich begrijpen,
dat de fchuddingen , welke men aan dezelve indruKt , op
dezelfde wijze middeu door derzelver zeifftandigheid
moeten worden voortgezet ; het geluid moet derhalve
ook worden voortgeplant midden door de vaste ligchamen, met eene meerdere of mindere fnelheid , naar gelange der veerkrachtiOeid van derzelver deehjes ; dit
fleunt op de ondervinding. De Mijngtaver zijne galerij delvencla , boort het kloppan van den Tegemniin.
worker , en oordeelt daamit over den weg , (lien hij
volgt. Het is aldus, dat de fteen , het hout , de metalen , het water zelfs het geluid voortplanten; eit FRANKLire verzekert, onder het water , op den afitand van
eene halve miji, het geluid van twee iteenen gehoord te
hebben , welke ineftegen elkander doeg.
Volgens naauwkeurig gedane waarnerningen door de
oude Akademie (der Vt7etertfchappen) is de fnellJeid des
geluids in de lucht 334 in . 02 (;7r toiles ( I') j in eene
fekonde , in de temperatuur van frneltend ijs , en op
de hoogte van den Barometer gelijk aan rn. 76. Dezelve
vermeerclerr 31.6 voor elken graad van den honderdmatigen
Thermometer boven deze temperatuur. Daarenbn.
ven heal men bevonden, dat de zware en fcherpe, de
Nike en zwakke geluiden met dezelfde fnelheid worden
voortgeplant; lets , hetwelk overeentlemt met tie wiskundige befchouwing van de beweging der lucht.
Veel fneller is de voortplanting van het geluid door
de vaste ligchamen. Duidelik dit door tie proeven , door vele natuutkundigen om zich daaroeurrent te
vergewisfen, genomen; maar dere proeven worden op te
;') Van zes voeten of halve Hollandfche roeden.
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kleine afflanden genomen, om tot maatftaf dezer fnelheid
te dienen , of zelfs om er een naauwkeurig denkbeeld
van te geven.
Het maken van waterleidingen en geleibuizen , aan wet:,
ke men that's , ter verfraaijing van de hoofdftad (Parijs)
werkt, hebben mij bet middel verfchaft tot bet doen van
proeven van dezen aard , op eene veel grouter uitgeItrektheid , dan die alien, van welke andere natuurkundigen zich hebben kunnen bedienen. Der opmerkinge
waardig was bet daarenboven , de uitwerkfeis en de uitgebreidheid der menfchelijke item te kennen in zeer Lange
rolronde of Cilindrifche buizen.
Het zijn gegoten buizen, op welke ik mijne proeven
heb genomen. Te zam. en genomen maken zij eene lengte nit van 95i metres , of 488 toifes, zonder eenige tusa
fchenruimte. In de laatfte buis heb ik een ijzeren ring
doen plaatfen , van dezelfde wijdte ais de buis zelve ,
houdende in het middelpunt een kit)* en een hamer,
Mien men near believen konde laten valien. De Kamer,
op bet klokje flaande, floeginsgelijks tegen de buis, met
welke hij getneenfchap had door de aanraking van den
ijzeren ring. Men moet derhalve aan bet andere einde
twee klanken hooren, den eerfcen door het metaal, den
anderen door de lucht voortgeplant.
Inderdaad hoorde men dezelve ornieticheidenlijk ,
door het oor tegen de buis , en zelfs zonder het daar tegen te houden; zij fchenen gelijkluidend te zijn. Hamerilagen tegen de laatfte buis hebben insgelijks deze dubbele voortplanting veroorzaakt. Door middel van een
horologie van halve fekonden heb den tusfchentijd
der twee voortgezette klanken zorgvn i dia waargenomen
en door meer dan tweehonderd proeven is het mij gebleken , dat dezelve 2',5 was ; waaruit volgt, dat de
twee aeluiden , hoewel gelijktijdig drititaan , in hunnen
voortgang zich van elkander fcheiden , en op den afftand
van 951 metres het geluid , door de buis voortgezet,
bet andere , door de lucht overgehragt , reeds 2",5 was
vooruitgeloopen. Volmaakt hetzelfde was dit onderfcheid
ten aanzien der klanken , door bet klokje veroorzaakt,
en van die door den hamer werden voortgebragt. Nog,:
tans waren de toonen zeer onderfcheiden. Hieruit
volgt , dat, ten aanzien der vaste ligchamen en der
'Licht, de hoedanigheid van het geluid deszelfs fnelheid
Diet verandert.

Ge-
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Gedurende de proefneming flond de honderdmatige
(centefitnaal) Thermometer op it°, en de Barometer
nagenoeg op 0,76. In deze omttandigheden moest,
volgens de proeven der Akademie, het geluid, door de
lucht voortgezet, om van het eene elude der buis tot
bet andere te komen, 2",79 beiteden. Derhalve , daar
wij 1,2.5 voor den tusfchelitijd der twee klanken gevonden hebben , is het duidehjk , dat het verfchil van de.
ze twee getalen, of o",29, de tijd is, welken het geluid
befteed heeft om door de te komen; zoodat bet,
tot dezen voortgaug , een weinig minder dan een derde
gedeelte van eene fekonde noodig heeft gehad.
Nog op eene andere wijze heb ik mil omtrent dezen
uitflag vergewist. Den Neer MARTIN, (Chronometermaker, heb ik met een horologie met halve fekonden
aan het einde der buis geplaatst; ik zelve plaadle mij
aan het andere einde met een even gelijk horologic, met
bet eerfte zorgvuldig vergeleken. Zoo dikmaals dit
o" of 30" wees , deed men eenen flag met den hamer op
de eertte buis; zorgvuldig nam ik het oogenhlik waar,
waarin het geluid tot mij kwam , en als mijn horolo.
gie Iss of 45" wees, ant woordde ik met dergelijk een
flag. Ligtelijk ziet men , dat de lomme der getalen,
door de twee horologien aangewezen , in twee elkander
kruifende en achtereenvolgende waarnemingen , het
dubbel van den tijd geeft , welken het geluid tot zijne
voortzetting noodig heeft. Maar,, wanneer ik deze maBier toepaste op de twee geluiden , die door het metaal en
door de lucht werden voortgeplant , her, ik voor het
eerfte geluid gevonden 0 1'06, een verfchil van flechts
.1115 van eene fekonde van den gegeven uitilag door den
tusfchentijd der twee geluiden ; en ik heb e, 76 gevonden voor den tijd der voortzetting door de lucht: cell
verfchil van niet racer dan van den uitflag, door de
Akademie gevonden. De ovcreenkomst in den uitflag
dezer waarnemingen ten genoegzamen bewljze van derzelver naauwkeurigheid verftrekkende moet men er
uit hefluiten , dat het geluid den en eett half maal
zoo fnel door gegoten metaal als door de lucht work
voortgezet.
Onder bet doen van deze proeven , heb ik gelegenheld gehad verfcheiden merkwaardige verfchiinfels op
te merken , betrefrende de getnakkelijkheid , met welU zelfs de flaauwite klanken Rand houden en voortgaan
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in Cilindrifche buizen, tot op afftanden , op welke men
bezwaarlijk zich zoude verbeelden dat zij nog konden
gehoord worden.
Om in deze waarnemingen door geenerlei gedruisch van
elders geftoord te worden, heb ik de (Elite uren van den
nacht verkozen , van een uur tot 's morgens ten vier
me, en ik heb dezelfde daadzaken verfcheiden nachten
eichter een waargenomen.
1k heb gezegd , dat de geheele lengte van het kanaal
was 951 metres , of 488 toifes. Op dezen affland hoorde men niet alleen de twee klanken van den hamer en
let klokje duidelijk genoeg om dezelve te kunnen waar11emen, maar de flaauwfte Item werd zoodanig gehoord ,
dat men de woorden duidelijk konde verflaan , en men
ten aaneengefchakeld gefprek konde houden over alle de
voorwerpen der proeven. 1k wilde den toon waarnemen , op welken de item ophield merkbaar te zijn;
doch dit wilde mij niet gelukken. Woorden , zoo zacht gefproken , alsof men elkander lets inluistert , worden ge•
boord en verftaan, zoodat er, om elkancler niet te yen.
ltaan , flechts edit middel zoude geweest zijn , — in het gebeef niet te fpreken. Doze manier van zamenfpreken
net een onzigtbaren buurman, op den affland van bijkans een vierde gedeelte van eene mijl zich bevindende,
is zoo zonderling , dat, zelfs wanneer de oorzaak daar.
van bekend is , men niet kan nalaten er over verbaasd
to than.
Geenen twijfel lijdt het derhalve , dat men tot op
eenen veel groorer affland woorden zoude kunnen overbrengen en terug ontvangen. Tusfchen eene vraag en
Jet antwoord zoude er niet meer tijds verloopen , dan
dien bet geluid tot zijnen voortgang noodig heeft. Voor
mij was op den affland van 95! metres (244 Hollandfche roeden) die tijd niet meer dan ten naasten bij zeS
feltonden.
Van nieuws is mil insgelijks gebleken, dat de mare
en fcherpe klanken even fuel voortgaan. Het fpelen op
de fluit aan bet eene einde van het kanaal kwam onveranderd tot het andere einde. Aileen miste ik forntijds
de zeer fcherpe klanken , die geheel verdwenen.
Ik heb opgemerkt , dat , wanneer men in de buis
fpreekt, -men den weergalm van zijne eigen flem zesmaal
boort. De tusfchenpoozen dezer Weerklanken zijn alien sail elkander gelijk , en nageuoeg eene halve fekondei
J1De
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e laatflacho keerde in een weinig minder dan drie fekonden irerug, dat wil zeggen , in even veel tijds, als bet geom het andete einde te bereiken, beffeedde. Maar
de perfoon , welke aan dit einde that, en met wien men
fpreekt, hoort flecks den geluid.
De ontploffingen , bekwaam om in de lucht eene aanmera
kelijke trifling voort te brengen , worden tot aan het andere
einde der buis voortgezet , met eene zwaarte , aan derzelver
kracht evenredige Pistoolfchoten aan een der einden
veroorzaken , aan het andere einde , na verloop van 3",
een zeer zwaren flag. De lucht wordt lit de buis ge.
dreven met genoegzame kracht om op de hand een zeer
gevoeligen fchok te (wen ontflaan, om ligte ligchamen
nit de buis te driven , en om kaarfen uit te blusfchen,
die voor de opening worden gehouden.

AARDRIJKSKUNDIGF, EN HISTORISCHE BERIGTEN
WEGENS HET KONINGRIJK BEIJEREN (*).

(Vervolg en flot van hi. 259.)
Peijeren geeft, het eene jaar door het ander, 6 millioenen
" fcnepels koorn, van welke het twee millioenen ttitvoert. Aan her klein getal eters moet dit worden toege.
fchreven. Een beer gewijzigde akkerbouw zou nog
veel meer vruchts trekken van reeds bebouwde landen ,
die r,I.65,83o &ijerfcbe morgens bevatten; nog ruins
600,000 morgens zou men kunnen aanwinnen , alleen
door het droogniaken van de onmetelijke veenlanden en
moerasfen. Reeds lieeft de gel ITU igtie fritilag ,verk zaamheden bekroond, nangevangen om het zoogenaamde Moeras
van den Donau ten mate aan te wencien; een moeras
't welk zeven mijlen in de !cute en drie of vier in de breedte
belloeg. De Graaf VAN PAPPENHEIM en de Abt LANTZ
hadden daarvan den eerften inval. De Beer LANTZ
rnaakte het eerlte ontwerp met gevaar van zijn 'even.
Dc Graaf VAN RUMFORD haalde bet Gonvernement over,
om er de hand aan te flaan. Een Genootfchap volvoerde de droogmaking, en won er aanzienlijke fommen bij.
De fcilflaande wateren zijn verdwenen , en met dezelve
de kiemen van laudziekten; de opbrengst der weilandart
C) Deze Berigten werden gefleld in den pre 1806.
/WIG. 1899. NO. 7.
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tot het vijfvoudige aangegroeid; char fhenwellen
groeiden , bloeijen thans appel- en moerbezienboomen;
daar eene foort van klein en mager vee met moeite eenige dorre planten vond , ziet men aardige dorpjes ontiaan ; en wegen , van populieren belommerd , door•
kruifen koorn-, hennep-, klaver- en tabakslanden.
Een zoo gelukkig voorbeeld heeft den naijver krachtig
gewekt. Welhaast zal Beljeren geene wildernisfent
meer bevatten. Indien eenige heuvel tot den akkerbouw
niet gebruikt worde , zullen de Tirollers en de Zwaben
er vruchtboomen planten. Indien eenige fIreek voor
den ploeg niet berekend zij, dat men aldaar eene kud.
de fchapen met fijne wol plaatfe. Italie , en vooral
Padua, kunnen den tuk daarvan leveren.
In Beijeren ontmoet de wijnflok nu eens een te koud
klimaat , dan een te vochtigen grond. Een voortreffelijk bier verflrekt er tot den gewonen drank , en het
wordt er in zulk eene menigte gedronken , (tar het ruw
voortbrengfel der brouwerijen jaarlijks een millioen fib.
rijnen bedraagt. De vlas- en henneplanden verfchaffen
werk aan belangrijke fabrijken, en die van tijd tot tijcl
toenemen. Voor achttien jaren telde men 6,339Iinnen weef.
getouwen. De koufenweverij
is land
door.
berganfche
ver.
fpreid. Men heeft getracht , in de Hoofclfiad ,verfcheiden
fabrijken , tot weelde dienende aan te leggen ; doch zij
kwijnen aldaar. Met zoo weinig nijverheids , doet, ech.
ter , Beijeren de fchaal van den koophandel te zijnen voor.
deele doorflaan ; de uitgevoerde goederen bedragen
I5,000,COo florijnen , en de ingevoerde Cleats 13,ocio,coefe
Men heeft opgemerkt , dat de varkens op de Hist der
verzendingen voor eene fomme van 68o,000florijnen !haat
aangeteekend.
Munchen, de hoofdflad van Opper-Berjeren, en van bet
geheele Koningrrjk , is niet meer ,'t geen zij was , toen
Keizer LODEWIJK DE V aldaar den luister van een groot
Monarch ten Loon fpreidde. Men telde er toen 18,00a
haarcIfteden of huisgezinnen, gevende tusfchen de 8o en
90.00o invvoners. In den jare i78r telde men er flecht$
Nog al is het eene der fraaifte fteden van
4,,000.
Duitschland. Her Koninklijk Kasteel vertoont geen rege !marl g, geheel ; doch van binnen ontmoet men veet
prachts ; men bewondert aldaar de Zaal , die der Keizers genaarnd , met een grooten marmeren trap. De
Keurvorften hadden kostbare huisgeraden verzameld ;
Keizer KARL DS VII bad eeu Paradebed lateu maken
't weak
den IS
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welk 400,70o florijncn had gekost. De Zaal der Ontlheden bevat cenige fraaije tiandbeelden. De Koninklij•
ke boekerij bevat loo,000 boekdeelen. De itad
chen is haren oorfprong verfchuldigd aan eene Landhoe.
ve , aan het klooster Schejlarn behoorende; omtrent het
midden der twaalfde eeuwe ontitand aldaar een dorp;
de Hertog HENDRIK DE LEk,UV,7 word er eigenaar van,
waarfchijniijk door geweld; hij wilde den koophandel
van Ufa' derwaarts lokken , maar het dorp Voeringen
boven Munchen, had er den 'lapel van.
Dit dorp , 't welk den Bisfehop van Freyfing toebehoorde, word door de Beijerfchen overvallen en ver.
woest; de kooplieden werden naar Blunchen gevoerd ;
men dwong, de wagens , met zont beladen, derwaarts
te rijdeu en er eene belasting to betalen. In den jare
1175 werd. Munchen van eenen muur omgeven. In
den jare 1403 trachtten eenige burgers vruchteloos,haar
in den rang van vrije Iteden te plaatfen. Op den 17
Mei 1632 deed de groote GUSTAVUS ADOLPHUS er
zijne intrede. Deze find beftaat thans door de tegenwoordigheid van het hof en van de regeringe ; doch
de fraaije wegen , welke daarheen loopen , zullen wel.
haast de Duitfche en Italiaanfche kooplieden zich daarheen doen begeven. Meer beicliermings hebben de
fraaije 'written dan de wetenfchappen bij de voorzaten
van den tegenwoordigen Souverein gevonden. Het
fraaije Nymfenburg en het heerlijke Schleisheim zijn ge.
denkftukken van de pracht der Keurvorften. Tegen.
woordig doer bet Beijerfche Gouvernement edelmoedigen onderitand aan de Starrekunde ; een Obfervatorium
zal er gebouwd worden, op eene plants , van waar men
30 of 4o mijlen in het rond ziet; de werktuigen zullen
elk op een voetftuk geplaatst worden , die op den growl
zelven rusten ; de rondo zaal , waarin de werktuigen
zullen geplaatst worden, zal een glazen dak hebben
gcmaakt naar het ontwerp van PHILIBERT DELORME.
Zeer gunitig is deze third voor de waarnemers van het
Firmament
Wij zullen ons niet ophouden met de beichrijving van
de fraaije liggingen van Dachau en Freyfing, en van =dere plaatfelijke bijzonderheden ; doch wij mocten verflag
doen van Pasfau, die driedubbelde Bad , welke den zamenloop van den Donau, de J (1: de atz bevat. Het
IT 2
bij-
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bijvoegfel van het Keizerlijk Reces, 't welk Ran Beijeyen het aanleggen van nieuwe Vestingwerken aldaar ver•
bood, is niet uitdrukkelijk vernieuwd ; men verlangt
to weten, of deze plaats een bolwerk van Bei/ere/1 zal
worden; doch twijfel lijdt het niet, of het zal, aan
bet uiteinde der Bei jerfche Monarchie gelegen , eene ge.
wigtige flapelplaats van koophandel worden. Het overige gedeelte van het land van Pasfin , onlangs aangewonnen , beftrijkt, door de bergen , eenen der ingangen
De porfeleinfabrijk van Nymfenburg
van Behemen.
zoude voortaan bij uitfluiting van andere , de garde
kunnen bekomen , die zij noodig heeft. Van Pasfau
ontvangen insgelijks de Chimisten hunne beste ftrieltkroezen ; zij worden van ruw food gemaakr. De ftad
Straubing zal misfchien Pasfau met een jaloersch oog
aanzien , ter oorzake van den koophandel op den Donau; tegenwoordig bevat zij, even als Pasfau, tusfchen
de 9 en 10,000 inwoners.
De Opper Paltz zoo wel als de twee Hertogdommen
Neuburg en Sulzbach zijn afgefcheidene gedeelten van
Beijeren. Men telt aldaar 320,000 inwoners. Nesburg
heeft ziine afzonderlijke Stenden en regeringsvorm ; de
Opper- Paltz heeft ze in 't geheel niet. Waarfchijnlijk
zullen deze onregelmatigheden verdwijnen. Het gedeelte van Neuburg 't welk tegen den Donau (toot , runt
uit door een voortreffelijken akkerbouw. Opklimm'ende
Haar Amberg , is het land met bosfchen bedekt en van
rotfen doorfneden. In eenige oorden ontmoet men
koornvelden ; maar de weilanden , de Mijnen en de
Smederijen hebben er de overhand. Het ijzer is er van
eene goede foort. De grensfcheiding van Bobemen is
met glashiazerijen bezaaid. In de Regez (zoo wel als in
de litz bij Pasfau) worden paarlen gevischt. Veel
bekwaamheids en gedulds betoonen de inwoners in bun.
ne linnen- en lakenfahrijken , alsmede die van goud- en
zilverdraad, pottebakkerijen en anderen. Alle de oude
Schriivers verzekeren , dat de Monniken van Waldfasfe
zoo vele vischvijvers bezaten, als erklagen in het jaar zijn.
Zeker is het , dat het land rijkelijk is voorzien van
vischrillte wateren , een tak van land-huishoudkunde,
die weinig kost , veel geeft, en, met den RoomschKatholijken Godsdienst , door Duitschland wijd en zijd
verfpreid is.
De twee Markgraaffchappen Bareuti en Znhbacb zijn
mat
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met de BeijerfChe provincien in Frankenland als door elkander gelfrengeld. Het nieuwe Keurvorftendom van
Wurtzburg , een land, 't welk ruim a6o,oco inwoners
bevat, en 2,000,000 inkom(ten heeft , geeft het Huis
van Oostenrijk den toegang op den Landdag van 1).anken.
land. 't Is bekend , dat de Pruisfifche regering van Frankenland ,onder voorzitting van den Heere VAN HARDEN..
BERG, nu zeven jaren geleden , alle de landen deed fequetheeren , welke de Prinfen-Bisfchoppen van Bamberg, Wurtzburg en Eichiledt in de twee Markgraaffchappen 4nfpach en Bareuth bezaten; verfcheiden
ftrikten , aan de DuitftheOrde en aan Ridderorden behoorende , ondergingen het zelfde lot; eindelijk verloor de
vrije Rad Nuremberg bijkans haar geheele grondgebied,
en zelfs hare voorfteden , alwaar , zints dien tijd,
.Pruisfifche bezetting is gebleven. Wij zullen ons wel
wachten , iets te beflisfen omtrent deze PruisPhe
bezitnemingen ; zeker is het, echter,, dat in den n)g
betwisten Itaat , waarin zij zich bevinden (*), de komst
van een Oostenriiksch Prins in den Frankifchen Kreits
eene ftaatkundige gebeurtenis van veel belangs is.
Wat Beijeren aangaat , het heeft in dien Kreits bezittingen behouden of verkregen , welke a8t,000 inwoners bevatten , op eene uitgeftrektheid van 245 vierkante
mijlen; eene bijzonderheid, de vruchtbaarheid des gronds
aanwijzende. De bergen ten noorden van Bamberg bevatten ijzer,, fmidskolen , zwavel , aluin en marmer;
zij logenftrafren het vooroordeel , welk de landen , die
Mijnen bevatten , tot onvruchtbaarheid verwijst ; aan
hare zoomen prijken kloeke bosfchen en talnjke kudden. Bamberg, eene (tad, die van den koophandel en
eenige bloeijende fabrijken seven ontvangt, is de hoofd.
plaats van Beijersch Frankenland , en bevat over de
2o,000 inwoners. Uitgebreide Kloosters en Gothifche
Kasteelen bellrijken de fchilderachtige liggingen van dit
Land. Vijf, voormaals Keizerlijke , fieden in Frankenland zijn aan Beijeren verbleven ; onder deze fchijnt
Schweinfinth, in het Keurvorftendom van Wurtzburg ingelloren, met een wederzijdsch gelijk voordeel voor
de beig e Magendheden te kunnen verruild worden.
De
(*) Her Reces der Schadevergoedingen heeft de bepaling
van het grondgebied van Nuremberg tot nadere enderhandelingen verfch oven.
V3
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De Bei, ferfcbe Monarch heeft, bij bet jongfe verdrag,
bet Bisdotn Eiehliedt , welk Oostenrijk hem voormaals
bad weten afhandig te maken, bij bet Reces van Schadevergoedingen terug bekomen. Beijeren, van eene lasriga nabuurfchap verlost, zal zich met Pruisfen kunnen
verffaan om eene vaart te graven , die , de rivieren
4ltmuhl en Rednitz vereenigende, de fchecpvaart zonde openers t usfchen den Donan en den Rhijn, en gevolge.
tusfchen de Noord- en de Zwarte Zee. De fehoone
Einenbosfchen , die Eichfiedt omringen, zonden alsdan
aan verfebeiden fchcepswerven timmerhout vcrfchaffen.
Eene eenige Beijerfe,r2J provincie (*) ligt verre van
de hand hares eigenen S , ,uvereins , maar foot in veiligheid tegen de grenzen van FranTerijk , welk haar van de
Pruisfifche bezittingen fcneidt ; 't is het Hertogdom
Berg, een land, overvloeijende van haver en aardappe.
len , eenige Itreken uitgezonderd Tangs den Rhijn , tot
welke de wijnitok zelvc zich bepaald heeft. Maar tus.
fchen de keiacbtige bergen dezes lands, wat al nijvere
fteden ontmoet men er! wat al dorpen, van fabrijken
voorzien ! Elberfeld telt 3, 500 weefgetouwen voor
fiamozen en bedcietijk , voor overtrekfels van kusfens , 150 voor zijden !dollen; een werktnig voor veters
levert elk uur duizend ellen. Solingen verbruikt 2,003
kwintalen ijzer tot degenklingen , en' 8,500 kwintalen
voor die van mesfen. Al dat ijzer komt uit de landen
van Nasfan , het Graaffenap Mark en het Hertogdotn
Westfalen; te Reinfeheid wordt bet verdund. De lakenfabrijken hebben harm zetel te Lennep, doch de grove
wollenfabrijken zijn door het geheele land verfpreid.
Dit klein land, einddijk , bewoond van 210,000 zielen ,
op'eenen grond van 166 vierkante mijlen , ontvangt alle
jaren van den buitenlander to of 12 millioenen, Fransch
geld; de fortne, welke in den handel in omloop is, hedraagt 58 minimum , en het getal menfchen , die in de
fabrijken werken , 60,000. Ligt begrijpt men, dat zuik
eene provincie niet op cen losfen voet afgefaan of go
ruild is. De Souverein van Beijeren , wiens algeheele
gendom dikmaals in de jongile oorlogen deze eenige provincie was, moet er alle de waarde van kermen. Frank.,
rijk 9
(*) Deze provincie is wan den 13-anti-hen Keizer afgellaati,
iie haar aan Pride !OACHEI MURAT heeft gefehonken,
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Dusfeldorp , alwaar de Franfebe legers zoo dikmaals zija over
den Rhijn getrokken.
Zoodanig is dan de nieuwe Monarchie, die het getal
der Koningrijken van Europa heefu vergroot. Voegzaam genoeg gelegen om er eene eenparige ftaatsregeling
to geregeld burgerlifk bewind te kunnen invoeren kan
zij zich reeds eene Linie van verdediginge fcheppen
door het verferken van eenige piaatfen aan , den Donau
en de Inn; zij foot tegen Italie , en ligt niet verre van
de grenzen van Saxen , welk haar den derden rang on.
der de Duitfehe Mogendheden afflaat. Meesteres zijnde
geworden van hare natuurlijke verzendingsplaatfen , (in
zoo verre een Land, van de zee verwijderd „ met reden kan hopes) zal zij haren akkerbouw nitbreiden.
Reeds kan zij, uit hare bevolking, een leper van 6o of
70,000 man zeer goede troepen op de been brengen en
onderhouden; met deze magt zullen zich WurSembergers en 10,000 Bailers vereenigen ; en zie daar
her zuidelijk Duitschland onafhankelijk van het Huis
van Oostenrijk. Maar het Koningrijk Beijeren kan ge.
makkelijk eene bevolking van vier en een half rnillioen
voeden. Wanneer eene nienwe wijziging de belastiugen
top een eenparigen en geregelden voer zal gebragr hebben ,
laat zich geene reden zien , waarom Beijeren niet eta
inkomen van ten minfte 48 of so millioalen franks zoude
hebben.
Als Mogendheid fchaart zich derhalve
ren naast Denernarken en Zweden.
Voor overige is her nu niet de eerffe maal, dat
Beijeren words geromen am eerie rol order de Mogendheden te fpelen. Zonder van de aloude magt der Boierr
te gewagen , welke men voor de voorouders der Beijerfchen
boudt , en die twee zeer magtige Staten bezaten, den
cenen in het Overalpischeallie den anderen in Bobernen ,
zullen wij aantnerken , dat Beijeren, toenmaals Balmria genaamd , in de middeleeuw een der groote Hertogdommen van Duitschland was. Dit Hertogdom, 't
welk zich verder oostwaarts,uitftrekte dan het tegenwoordig Koningrijk, be yond zich dikmaals afhankelijk van
de Franken. 't Blijkt echter,, dat verfcheiden Hertogen
den titei van Koning voerden. In den jare 778 verloor
de Dynastie der ilgilolfingers dit aloude erfgoed , en
/KAREL DE GROOTE na den Hertog THASSILO DEN II in
een klooster te hebben doen opfluiten, Hat Beijeren door
V4
Gra.
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Graven beheerfchen. Bij eene der talitke,verdeelingen,
het gevolg der tlechte ftaatkunde der Carlovingircbe \T orlien , kwam Beijeren, onder den titel van Koningrijk
in den jare 876 , aan KARLOISTAN; maar onder diens
opvolgers was dit Koningrijk Hier weer onderfcheiden
van het Koningrijk van Duitschland. ARNOLD, in den
jare 92o, tot Hertel Van Beijeren verkozen, was van
de ilgilolfingers afkomftig, en een zijner Zonen is de
Stam van het Huis, 't welk , in later tijd, den naam
van Wittelsbach aannam , en waarvan het thans regerend Huis afkomitig is.
Keizer HENDRIK DE IV fchonk , in den jare 1071,
Beijeren aan zijnen Scltponzoon GUELPHS een rijk en
magtig Heer , voortgelproten uit het Huis van Est,
Stam van wile de Brunswijkfehe gevolgelijk van
de Keurvortlen van Hanover en de that's regerende Pamilie in Engeland. De GUELFEN werden de hoofden
der tegenoverttaande partij der Keizers nit bet ZwabiHENDRIK DE LEP.IJW , in den jare 118o, in
ftbe
den Rijksban gedaan , verloor het grooffie gedeelte
zijner Staten. Beijer,^n , aanmerkelijk verminderd ,
en van Tirol afgefcheiden , werd aan het Huis van
Wittelsbach temp; gegeven , in den perfoon van OTTO
DEN 1. Het Paltzgraaffchap van den Rhijn, in den
jare 1215 aangewonnen, werd, in den jare 1253, aan
eenen Tak gefchonken, die voor zijnen Stichter erkent
RUDOLF , jongiten Zoon van Hertog LODEWIJK DEN
Sri: ENGEN. Deze Tak teed inegelijks bet verlies van
Beijeren , 't Welk toen den naatn van Opper- Palm aanrtam. De Beljerfebe Linie ontving groote vermaardheid
in den perfoon van haren Stichter LODEWIJK DEN JON-,
tnEN , tot Keizer van Duitschland verkozen. Heillooze
verdeelingen verhinderden Beijeren, zich te handhaven
In den doorluchtigen tang , dien het had verworven.
Zelfs zag men de twee Takken , den Beijerfcben en Faitzifihen, elkander heaorlogen. 't Was ingevolge eener
zoo weinig edelmoedige ilaatkunde , dat het MAXIM'.
WAN DEN I gelukte , in den dertigjarigen oorlog , den
ongelukkigen Paltzgraaf FREDERIK DEN V van de Keurvorftelijke waardigheid en van het groottle gedeelte van
den Opper-Paltz te ontzetten. Het onvoorzigtig Beijeen meende voor den Roomsch-Katholijken Godsdienst
te ftekiden, en verhaastte daardoor flechts de grootmaking van Gostenrifii
Di"
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LODEWIJK DE XIV van Frankrijk wilt het Buis
van Beijeren aan zich te verbinden; doch de niet zeer
gelukkige uitflag van den Spaanfehen Opvolgingsoorlog
Itelde IAXIMILIA,A1V DEN II te Jeur omtrent de voordeelen , welke zijne yerbindteris met Frankrijk hem grond
had gegeven te hopen. In den fare I74 zag zich
de Keurvorst van Beijeren, ender den naam van KAREL
DEN VII tot Keizer verkozen , van alle zijne Staten
door Oostenrijk berooven ; en deze ongelukkige Cefar,,
in de legerplaats der Franfchen gevlugt , bragt van de
eene ballingfchal) in de andere die Keizerlijke Kroon,
'welke bet fluis van Habsburg met een treurig hart aanHoe wild beyond.
zag, dat hetzelve ontrukt was.
zich then Frankrijk van zijne tegenwoordige magt!
Eindelijk maakte, in 1778 , de onkunde der Geneesheeren een elude aan het leven van MAXIMILTAAN DEN HI
en aan de Beijerfche mannelijke linie. KAREL TIIEDDOOR,
van den Paltzifchen talc , voegde Beijeren aan zijne beerfchappijen , en hernam in het Kollegie der Keurvorilen den rang, aan zijn Finis verfchuldigd. Toen telde
bij ongeveer.a,25o_coo onderdanen • maar een kw alijk zamengefteld reger en uitgeputte creldmiddelen lieten zijb
Oostenrijk zocht
nen 'Staat onaanzienlijk en krachteloos.
er zich meester van te maken ; bet was gcnoodzaakt,
zich te vergenoegen met de theek van de Inn , van
120,000 zielen bewoond. KAREL THEODOOR flierf in
den jare 1799, en MAXIMILIAAN DE IV, tegenwoordige
Koning van Beijeren, volgde hem op. Deze Vorst, in
den jare 1756 geboren, is van den Paltzifchen tak van
Twcebrt;ggen.
In den Coalitie- oorlog ingewikkeld , heeft Beijeren,
zints de troonsverhefting van den tegenwoordigen Vorst,
niet afgelaten van zich aan Frankrijk te verbinden. Oole
zijn de nadeelcn , welke het heeft geleden door den afftand van den flinker Rhijnoever,, rijkelijk vergoed door
het Reces der Schadeloosflellingen. In den fare 1803
bleef de Keurvorst van Beijeren opperhecr van 2,450,000
onderdanen. Door zijne nieuwe aanwinst is dat getal
tot 3,C00,000 geklommen. De nieuwe wijziging , welke de Beijerfche Monarchie van de wijsheid van Naar
Gouvernement verwacht, zal ons ongetwijfeid aangaande de flaatkundige aarcirijksherchriiving van dit Land
Ricer gevestigde en ultgebreider kundigheden verfchaffen.
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DE JAGTPARTIJEN DER ENGELSCHEN IN INDIE.

Door den Kolonel In.oNsiDE.
e jagtpartijen , welke de Engelfchen in Bengale 'louden , en aan welke ook vrouwen deel neaten, zijn
zeer vermakelijk , vooral in den omtrek van het Fort
William, alwaar het land zeer bekoorlijk en allerlei wild
overvloedig is. Deze togten beginnen met November en
eindigen met Februarij ; gedurende deze vier maanden
beeft men er doorgaans eene zuivere lucht , eer. onbewolkten hemel en eene gematigde warrnte.
Het eerfle werk van hun, die zoodanige partijen met
elkatader affpreken , is het uitkiezen , in de nabijheid
van een boschje en riviertje, van een tramp lands, werwaarts hunne-tenten en verdere behoeften op kameelen en
olifanten gevoerd worden ; ook voorzien zij zich van kleitne veldwagens , die voor weinig gelds gehuurd warden,
gelijk ook de osfen, welke dezelve trekken, en de lieden,
welke ze befturen. Zelden weigert de bevelhebber der
troepen van bet gewest aan de lagers eene wacht van
CipayeTs , om ben to befebermen tegen de Wilde dienen,
die altijd zeer overvloedig zijn in oorden , alvvaar veel
wild is , of tegen de nog woester aanvaiien der roovers,
die van tijd tot tijd in de velden Ilroopen.
De tenten der bedienden en der wacht warden opgellagen buiten den kring of het vierkant, hetweik de veel
grootere bellaan , voor de meesters beflemd. tike vrouw
beeft hare tent, in twee of dric vertrekken verdeeld; een
derzelven is hare flaapkamer; de twee andere dienen tot
eetzaal en voor de hultafel. Zij befpreidt dezelve met
matter of tapijten, en vreest den regen noch de warmte
als zijncle tegen den eerflen gedekt door een zeilkleed,
hetwelk voor een dubbel dak van hare tent verftrekt , en
tegen de andere door den luchtflroom tusfchen het
zeilkleed en de tent, boven welke het twee voeten verbeven is. Het behangfel der tenten beftaat uit gevlamd
of geruit, of op eene andere wijze fraai bewerkt Indisch
lijnwaad; de deuren zijn van teenen of van welriekende
kruiden gerlochten, die telkens befproeid warden, wanneer de hitte ondragelijk is : iets , echter, zoo als ik
zeide , dat zeldcn gebeurt.
Het
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Het gezelfchap voorziet zich van wijnen, fijne wateren en hetgene IndM verder nit Europa bekomt; doch al
wat bet , van hetgene het land opleverr , verder tot lijftogt
behoelt , worth aan hetzelve , althans indien het zich
niet bij een dorp kelt neergeflagen, in reiskelders bezorgd , van welke de zoetelaars te dien elude zich voorzien , en die, om eenige whist te doen, van deze gelegenheden zich gaarne bedienen.
De mannen vervoegen zich ter beftemde plaatle te
paard; de vrouwen worden derwaarts in palankijns gedragen , gelijic ook hare vrouwelijke bedienden , of ,
wanneer de weg het toelaat , rijden zij daar heen in opene
of overdekte Engelfche wagens.
Met den dag beginnen de vermaken der mannen; zij he/ban in bet wekken en jagtmaken van het wild zwijn,
den wolf en de gazelle, de ree, het muskusdier, het here
en andere wilde dieren , den haas , den vos en den jakhals.
Behalve de gemeene , de roode en de gevlekte muis , zijn er
lien of twaalf foorten van rosfe gladharige dieren. De wilde zwijnen onthouden zich doorgaans in de onbebouwde
oorden , of die met fuikerriet beplant zijn; zij zijn zeer
g,efteld op dat voedfel , en hun vleesch bekomt van daar
een lekkere.n fmaak. De woiven en de liiena's worden gevangen , terwij1 zij ter aarde gedoken ligaen en met bet
aanbreken van den dag op hunnen roof loeren , in de
nabijheld van &den en dorpe.n , of wel in hun wederkeeren naar hunne holm in de bosfchen , of naar de gaten,
welke zij in de henvelen en duinen graven. Dezelide
fchuilplaatfen als in Engeland zoekt de haas in IndiE. Het
varken , de reebok en het muskusdier verfchuilen zich
in de hoogfte planten en bet digtfte kreupelbosch. De
gazelle en het zwaarlte wild zwerven over de vlakten.
Niet zelden worden deze dieren , terwijI zij loopen Brazen, verrast , of terwfil zij hunne prooi vervolgen in de
jungles (een fang en dik gran) die in den Indostan zeer
overvloedig zijn.
Misfen kan het niet, of de verfcheurende dieren moeten een zoo wildrijk land ontrusten. De voornaamften
zijn de tijger,, bet luipaard, het panterdier, de tijgerkat , de beer, de wolf, de jakhals, de vos, de Mena,
en de rhinoceros. Van de luipaarden zijn er drie of vier
foorten.
Behalve de zeer vermakelijke , maar dikwijls gevaarlijke jagt op aile deze dieren , verlustigen zich de mann en
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nen met het fchieten van de gemeene en rotspatrijzen, de
groene duif, den kwartel , de pluvier, den wilden haan en
hoende whip, de vaalzwarte en graauwe paauwen, de
veelkleurige en veelfoortige ooijevaars , de waterhoenen , de
Wilde cenden, de kraanvogels, de talingen, de roerdompen , de poelfnippen , en andere watervogels , meestal
van ongemeene gedaante en van eene onbekende foort ,
merkwaardig om den luister en de verfcheidenheid van
pluimaadje, en zoo tairijk , dat zij de luck verdonkeren , wanneer zij door een onverwacht gedruisch gedwongen worden , de oppervlakte der rivieren , meren en
ij vers te verlaten, wier wateren zij geheel bedekken.
De vosfen zijn klein , rank en niet flinkende; hun haar
is bruin, zeer fijn en zacht op het gevoel; zij zijn zeer
vlug ter been , doch hun gebrek aan flerkte of volftandigheid brcngt hen welhaast in gevaar. Zeer vermaken
zich de jagers met de draaijingen en wendingen dezer
dieren , wanneer zij trachten te vlugten. Zij graven hunne Nolen niet in de bosfcheit , maar op heuvelen , en
verkiezen de zulken , die met het groenfle en zachtfte
gras be.dekt zijn. Men ziet hen aldaar, 's morgens en
's avonds , fpringen , fpelen en floeijen met hunne jongen. Ook- ontmoet men hen dikmaals in de velden , alwaar lijnzaad en mosterdzaad groeit , wanneer deze planten hoog genoeg zijn om hen te verbergen.
Een Letterzifter,, de fabels van ESOPUS lezende, heeft
den drank gelloken met eene derzelven, alwaar een vos
voorkornt druiven etende; maar indien hij eene Natuurlijite Historie van ..eizie geraadpleegd had , zoude hij geleerd hebben , dat , in dit werelddeel , de vos koorn ,peulvruchten en fruit eec , en vooral druiven en ananasfen ,
wanneer hij dezelve kan bekomen , bij voorkeuze boven
vleesch en gevogelte. Indien de Lettervitter,, wiens onkunde ik aan den dag leg, flechts den Bijbel had gelezen ,
zoude hij aldaar de volgende woorden ontmoet hebben,
die miin zeggen bevestigen: Vangt gijiieden ons de rob,
fen, de Reim vos/en, die de wijngaarden verderven: went
onze wijngaarden hebben jonge druifkens (*). Het voedfel
der ilziatifche vosfen , zoo verichillentie van dat der
Europeaanfche, is ongetwijfeld de oorzaak, dat de eerstT6melden niet ftinken. De jakhalzen zijn grooter dan de
Engelfche vosfen; hun haar is insgelijks donkerder bruin ,
hun(*) Idoo,ee II: i5.
v
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ifunne geftalte flouter , en de neus minder puntig. Ten
aanzien van hunne geaardheid gelijken zij meer naar den
wolf dan naar den bond of den vos. Hun ware mom
in /Ail is Shugaul , waarvoor de Engelfche Zeelieden,
welke Syrie en Klein-Azle bezocht hebben, yackall in
de plaats hebben geiteld , welken dit dier in die beide
landen voert, alwaar zij zeer gemeen zijn.
In Indie heeft men verfcheiden foorten van patriizen
doch twee hoofdfoorten, van welke de eerie een, wieten
built heeft, en de andere veel naar de lijster gelijkt ,
uitgezonderd dat de pluimaadje kakelbonter is. Van
de pluvier heeft men er ook vericheiden foorten ; de
ortolanen ziet men bij ontelbare vlugten over de gemeene en heivelden vliegen , zoodra de hitte teeneemt.
De faifanten ontmoet men niet in de bosfchen van Bengale en van &liar,, dan alleen op de grenzen van Aslant
en Chittagong, en op de bergketen , die den Indostan van.
Thibet en IVapal fcheidt; cfoch hier, en vooral in den
omtrek van Morung en Betiah , zijn zij groot en zeer
fchoon , inzonderheid die van de bruine, goudkleurige,
gevlakte en azunr-kleur, en de zoogenaamde ilrgus. De
paauwen, van welke men er twee of drie foorten heeft,
zijn overal zeer menigvuldig. De naam Morebunje,welken een gewest van de provincie Qrixa voert, beteekent
paauweniand.
Men heeft er drie foorten van kraanvoge/en , alien lichtblaauw. De zoogenoemde Sarus zijn zeer hoog, en
hebben een karmozijnkieurig hoofd. De kleinfle , Curcurrah genaamd , (de yufer van LINNEUS en BUFFON) is van
ongemeene fchoonheid; zijne oogen hebben den glans van
fcharlaken, en op het hoofd heeft hij eene pluitn van
vederen , zoo wit als fneeuw, waarmede de Keizer alleen zijnen tulband verfiert. De derde foort , of de gemeene kraanvogel , is van eene middelmatige geflalte, en
het hoofd zwart van kleur. Allen begeven zich naar het
noordelijke gebergte , ten tijde van de berfstevening,
na den reaentijd, welke denzelven voorafgaat en .aankondigt. Bij duizenden ziet men hen alsdan verhuizen,
nevens hunne jongen, even als de boschduiven in Nord=
4merika. Wanneer bet clerk waait , verheffen zich
zwermen van deze vogelen tot eene zeer groote hoogte,
en fchijnen vermaak re fcheppen in het befchrijven van
volmaakt regelmatige kringen, ouder het maken van een
wan"
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wanluidend gefchreeuw , hetwelk zich van verre laat
hooren.
Onze Menagerievogels zijn zekerlijk nit den 1ndostan
afkonfflig : want ontmoet men dezclve in bijkans
bosfchen. Aan de dijen zijn zij alien ongevederd. Alle
de hanen hebben dezelfde kleur , bij de lagers gember,00d genaamd. Op het hoofd hebben zij eene pluim van
fraaije wine vederen; zijzijn fier van houding , en woeden.
de in het vechten. Dc jongen zijn bruin van kleur. Vermakelijk is het, wanneer men 's inorgens vroeg de bosfchen
bezoekt, ben te hooren zingen , en met hunne jongen in
de digtite flrawellen te zien vlugten en zich verfchnilen. Hun vleesch is niet zoo malsch , en minder frnakeij k , dan dat der vogelen in onze Menageries.
De florekin is een prachtige vogel , Bien ik niet weet ergens zijn beichreven , en weiken bet pen feel alleen
naauwkeurig kan vertoonen. Hij onthoudt zich aan de
kanten van meren en op Inge moerasfige gronden , naast
aan het hooge land grenzende; van hier dat zijn vleesch,
in fmaak en kleur, naastbij aan dat van den faifant en de
wilde eend komt ; de borst-en vleugel-vederen zijn bruin,
die der dijen helder wit ; overal is bij lekker en fappig boven alle verbeelding. De poot van den florekin
heeft flechts drie nagels. De wortel der vederen van
bet wijtje is gefpikkeld a's een nageiNoem. Wanneer
het mannetje zich pronkt, heal' zich eenige fluweelzwarte vederen , die gemeenlijk op bet hoofd zijn
uitgefpreid , om hoog , en formcren aldaar eene zeer
Image knit'.
De florekin niaakt zijn nest in bet gras. In Bengale is
het mannetje zeventien duimen hoog, gerekend van het
uiteinde zijner pooten tot aan het noogfle gedeelte van
den rug, en zeveOntwintig duimen van dat zelfde niteinde tot aan het boventle van zijn hoofd, wanneer hij
zich pronkt. Dc laatstgenoemde is ook de lengte van
den flaw of tot aan het begin van den hats. Wanneer
deze vogel door de honden wordt aangedaan, zet hij
het niet op de vlugt; hij houdt zich , mugs den grond
uitgeftrekt ; in het gras verborgen , en that niet op ,
voordat de jager hem nabij is.
In geen gedeelte van het ZuideNke Aziê heb ik van
fnippen hooren fpreken; doch dezeive worden meer dan
vergoed door eene foort van waterfnippen, grooter clan
de
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de gemeette, WI den naam van roodgeverfde waterfnip
bekend.
Met het visfcben met den hengel en allerlei foort van
Amen houdt zich een gedeelte van het Jagersgezelfchap
enledig ; anderen vermaken zich met de valken-, zwanen-, reiger-, kraanvogei- en hazen-jagt, of wet met de
fperwerjagt op patrijzen en kleiner vogelen. Nu en dart
nemen de vrouwen deel aan de morgenvermaken ; te
lien einde rijden zij op kleine wijfjes-olifanten (van een
zeer zachten aard); op dezelve !hat een Nei onder
een verhemelte met gordijnen. Eenige rijden te paard;
doch de meeste /aten zich in palankiinen dragen, onder
welke de vogels zich verfchuilen , in het oogenblik dat
zij in de klaauwen van den valk zullen vallen , en de
jonge vosfen , wanneer de honden hen op de hielen
gen. NEI dit ales ttaan de vrouwen vrij laat op , en gaan
niet uit voor het wandeluur.
De wapens, welke op deze togten gebruikt worden,
Zijn het jagtroer, de pistool, kleine pieken of lanfen,
en fterke pijien. leder beer worth gevolgd van een
Icnecht , gewapend met eene fabel, en eene karabijn met
een bajonnet, om er zich van te hedienen, wanneer zij
tijgers , hienas , beeren of wild& ttieren ontmoeten.
Eenige vrouwen, uitgerust als eene DIANA, THA.LEsTitis
of HIPPOLVTA , met een ligten boog en pijikoker gewapend, vermaken zich met de jagt op klein wild. Men
bedient zich van befenutters , fpionnen , Perzi fche en
Europirche windhonden, en zeer verwoede brakketh Bij
Calcutta hob ik lieden gekend , die Engelfche honden hadden ; doch de reek dezer dieren verliest zijne fcherpte
en zij verbasteren fpoedig.
Het behagelijkfle voor dY liefhebbers van het jagtvertnaak is het oogenblik , waarin alle de ridders , knechts ,
wacht en olifanten in eene linie geplaatst worden met kleine
wine vlagg,en , van afftand tot afitand hoog genoeg geplaatst , om te beletten dat het eene gedeelte der linie
niet voor het andere uitfteke. Aldus drijft , in een geregelden optogt , dit kleine Leger al het wild in eenen
king voor zich henen. \Vanneer het eene beflotene plaats
verlaat om zich in een open veld te begeven, verlustigt zich het oog met het aanlchouwen van de tnenigte en
verfcheidenheid der dieren , die, nit hunne fchuilplaatfen verjaagd , vruchteloos den weg derwaarts zoeken,
zoodra zij vernemen dat g ij ontdekt ziju. Gedurende
do
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de ontwikkeling van dit tooneel, kan men van de nederlaag, de vertirooijing en de verwoesting, door de Vo•
gelaars, de Valkeniers en de jagers veroorzaakt, zich
naauwelijks een denkbeeld maken. Dit is het niet alles; de kinderen en landlieden , met It-okken en vorken gewapend , vangen of dooden de jonge wilde gelten, jonge hazen en jonge wilde zwijnen, in de
bosfchen zoekende te vlugten, onder weg door rnagteloosheid, of bij mangel aan fnelheid , zijn bezweken.
Dikmaals gebeurt het , dat de landlieden zich tot
eenige rijke en kundige jagers in de nabuurfchap wenden, om derzelver p ulp te vervoe g en tegen eenen
ger, die, zijne wreedheid tegen de kudden en de herders
oefenende , den geheelen oord ontrust. Ondanks de
zwarigheden van zujk eene onderneming , wordt zij
evenwel beproefd ; Men denkt niet aan het dreigende
gevaar,, hetwelk, misfchien, vergroot wordt ; alleen
leent men het oor aan eerie opwelling der natuur, vcrIterkt door een gevoel van goedwilligheid , medelijden
en de zucht om nuttig te zijn aan de natuurgenooteu.
Ligt bereiken de jagers , met behulp van eenige Cipayers , hun oogmerk ; mits zij het voorzigtig earl.
leggen ; en bet fein der verdeiginge van bet verfehrikkelijkfle der verfcheurende dieren verzamelt welhaast
de dorpelingen rondom hen , die gedurende de jagt
uit vrees zich verwijderd hadden; met eigen oogen van
een gelukkigen uitllag overtuigd welken zij zoo goed
als ontnogelijk hadden befchouwd, does zij de lucht
van hunne toejuithingen weergalmen.
Maar indien de jagers de zoo noodige bedaardheid
van geest verliezen ; indien zij den fkrilctte lang rekken of
overhaasten; indien zij op den tijger aanvallen zonder
voorzorg, en in het oogenblik vooral als het gedruisch
zijne woede heeft aengezet, wordt dikmaals de uittlag
zeer heilloos ; het vf Dedende dier grijpt , verbrijzelt
of verfcheurt alwat het kan vatten of vangen , en regt
vernielingen aan , die alleen met zijnen dood of zijne
vlugt eindigen.
Daarenboven vervoegen zich de Indianen , bij de Engelfche jagers ter verdelginge van wilde osfen (naast den
olifant het groottle der bekende dieren) die hunne velden verwoesten , of ook wel van de krokodillen , den
fchrik der rivierbewoners, die, in de poelen doordringende, de visfchen verdelgen. Niet zoo gevaarlijk is deze
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re es de tijgcrjagt : want indien de huid deter amphibian
tegen een fnaphaankogel , op een gewonen afftand gefctio:
ten, befland zij, dezelve is het niet tegen een karabijnkogel , of dien van elk ander grooter fchietgeweer.
Het trommelflaan en het uitfteken van eene vlag van
de hoofdtent zijn het fein tot het houden van bet middagmaal. Het ontbijt is zonder tegenfpraak het aangenaamtte. De jagers , wier eetlust door de -morgenbe,
weging is aangezet, vinden rijkelijk gelegenheid ter yen.
zadiginge. De tafels zijn gedekt met Italiaanfehe , Franfehe , Engelfehe en Hollandlehe geregten. Men heeft
er overvloed van visch en koud gezouten en gerookt
vleesch, als bammen , worst, lersch osfenvleesch, geirookte tongen , enz. Eindelijk wordt er chocolade aartgeboden
nevens koflij, thee met room, confituren
nllerlei fruiten , zoo verfche als ingelegde. De vrolijk.
heid der talelgenooten worth verhoogd door de tegenwoordigheid der vrouwen in morgengewaad. Hetzelve
beflaat uir bet fijnfte neteldoek , met linten van de fraaifte
kleuren getooid ; het haar zwiert in krullen lands
de fchouders , of is op het hoofd gebonden ; in 't
kort , de bevalligbeld en reinheid van haar gewaad
verhoogen den luister, en doen hare fchoonheid te die.
per indruk verwekken.
Na het °nth* gaat het gezelfchap met allerlei riftuigen Ipelemeijen ; dit gefchiedt niet alleen om een
luchtje te fcheppen, maar ook om eenige merkwaatdige voortbrengfels van natuur en kunst te gaan zien,
eene vermaarde Rad , moskee of pagode te bezoeken , of een graf, of het verblijf van Faquirs , of een
bosch , door de godsvrucht der Bramins geheiligd. Men
beklautert den top van Nile heuvels , van waar bet verre arekkende gezigt een groot meer overziet, otnringd
van grasland, welks lagchend groen zich laat zien
der her lommer van digre en verkoelende palmboomen.
Vier foorten telt men in India van dien boom , alle wetke geene bladeren dan aan den top hebben. Zij zijn het
fierand der plaatfen alwaar zij zich verheffen , door de
fchoonheid van den Ram , en de bevalligheid , met Welke
de bladeren even als een pastas zich krullen ,
kende naar het kapiteel van eene ko1om, van betwelk
ze boom wel op den eerRen lo yal kan gebragt hebben,
De vier foorten van Indifebe palmboomen zijn de dadelboom, de kokosboom , de betelboom en de eigenlijk
genoemde palmboom.
'MENG. 1809. NO. 7.

X

p6

15t JAGTPARTIJEN

ENCELSCUEN

De tijd tusfchen de morgenwandeling en het middagg
maal wordt gelleten met eenige nitfpanningen , door
Coeval of 'aim ingegeven. Eenigen fpelen met palet of
bat; anderen zwemmen , of fpringen over hekken en
palisfaden ; fommigen fchieten naar het wit ; anderen draven om het fnelfte paard. De zulken , die
bij uitfluiting in jagen en visfchen vermaak fcheppen ,
geven er zich driftig aan over. Te dien einde zijn
van de noodige werktuigen voorzien , als Bogen , Ianfen, blaaspijpen, flingers, lijmflangen , enz. Ook bedienen zij zich van klemmen, ftrikken en allerlei voetangels,
netten; klokken , hengels , lijnen , lok-eenden en andere
geleerde vogelen ; in ddn woord , alle bekende of door hen
uitgedachte listen nemen zij te baat, om in hunne on.
nemingen tegen de vogelen, visfchen en flangen gelukkig te flagen.
Ongemeen , waar echter 7 is de dus genoemde betoovering , welke de tijger en andere tot zijn gellacht
behoorende dieren op de zwakkere en fchroomachtige
te werk ftellen. Omtrent het hert ondervindt men zulks
in bet bijzonder. Zoodra hij eenen tijger ziet, blijft
hij flan, en, de oogen op her verfcheurende dier ge.
vestigd houdende , laat hij bet bedaard nader komen.
De tijger treedt langzaam voort , in eene fchuinfche
rigting , tot op bet oogenblik dat hij bet arme beest
kan aantasten, wien deszelfs gezigt alleen, door eene
foort van betoovering , van de vlugheid en vaardigheid heeft beroofd, die bet aan zijne vervolgingen zon.
den hebben kunnen does ontkomen. De tijger kan fnet
noch fang loopen , vooral de dus genoemde Koninkhike. Hij heeft een levendig , fier en woest gezigt. Lens
zag ik er eenen bij nacht aan den ingang van een boscb ;
de tinteling zijner oogen alleen deed mij hem ontdekken : brandende fakkels en bet flaan op eene kleine
genoeo.om hem op eenen affland te houden,
trom waren genoeg
zelfs de vingt te
nemen.
Overal , waar tijgers zich onthouden , ziet men ontelbare
vogels , geweldig fchreeuwende , als het ware em de alarmklok te trekken. Merkwaardig is in het bijzonder dt
betoovering, waarvan ik heb gefproken, welke dit dier
omtrent den paauw te werk ftelt. Op het gezigt van
eenen tijger loopt de paauw regt op hem aan, en begint zich te pronken , bij het fchudden van zijne vierken ;
thans beven alle zijne vederen , en zijn uitgefpreide
liaart rijst Qin hoog. De vogelaars be dichen zich vast
dit
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slit flag van betoovering ; zij naderen dragende een
raam , welk hen bedekt , en over hetwelk een fink
linnen is gefpannen , waarop een tijger is gefehilderd ,
en zij naderen zoo digt bij als zij willen , ziende door
een gat in het raam, terwijl de rondom verzamelde vo•
gels onbewegelijk !ban. Edn tijger is genoeg om op de
talrijkite bende paauwen de vermelde uitwerking to dons
Dikmaals heb ik in Bengale nagenoeg foortgelijke
betooveringen door geheel verfchillende oorzaken zien
ontltaan. De uitwerking , welke het voorbijtrekken
van een regiment op een troep dasfen had, heeft mij
vooral doen verwonderd flaan. Deze fchuwe dieren,
van de aannadering der foldaten verwittigd door het
dof gedruisch van hunnen tred , fcheidden terftond nit
met grazen. Vervolgens bleven zij , op het gezigt
der voortte gelederen , een geruimen tijd onbewegelijk
itaan , met fchrik ftarende , en eenen fterken indruk
fehijnende te ontvangen van het achtervolgende voorbijtrekken van zoo vete in het rood gekleede menfchen.
Het opperhoofd of de milk der kudde (vir gregis
fpfe) eindelijk trappelde , fprong , huppelde eenige
oogenblikken, en fchoot eensklaps , van alle de overigen gevolgd , op de gelederen toe, dringende midden
door dezelve heen , tot groote verwondering der foldaten. De drift, met welke deze dieren zich aldus
aan het grootfte gevaar blootitelden , zoude eigenaaro
dig doen onderftellen , dat het hun onmogelijl was,
Eenige gelederen weken ter
hetzelve te ontwijken.
zijde , en maakten aldus ruimte voor hun ; terwijl de
foldaten, die hunnen we cr verrolgden , niet weinig verb
baasd ftonden over de vlugheid
, met welke de dasfen
over hunne hoofden heen fprongen , en de wijk namen
op de vlakte.
Op zekeren avond met een rijtuig met vier wielen tamelijk fnel rijdende, zag ik eene vaarze, die, uit al hare
magt loopende, mij kort op de hielen volgde, en hare
oogen op een der achterwielen itijf hield gevestigd ,
welks beweging al de aandacht diens diens rot zich fcheen
te trekken. Aldus volgde het dier bijkans een vierde
van eene mijl ; vervolgens, zijnen loop verhaastende,
wierp het zich met eene foort van woede op het wiel.
De betoovering, welke de vaarze had bevangen , week
voor de hevigheid van den fchok ; zij fcheen als vet..
fteend te zijn. Na verloop van eenige oogenblikken
liep bedaard henen.
keerde zij. zich om
Voor
Xz

Sea

DE JAGTPAP,T1JEN DER ENGELSCHEN

Voor het overige zijn het, de flangen, die van alle-diet
Ten deze verborgene hoecianigheid in den hoogflen gram.
bezitten. Dikrnaals ziet men haar, kringswijze opgerold , op de takken der boomen of op den grand liggen,
om, in deze geftalte loerende, op de vogelen , eelcho.
rentjes, ratten , veldmuizen , kikvorfchen , hazen en
*ere dieren aan te vallen , die haar ter gewone
prooije dienen.
Ik keer terug tot onze -jagers. Tusfchen de twee
maaltijden flijtcn de vrouwen , elk naar haren fmaak ,
den tijd met wandelen of fchieten met den boog. An.
dere ,in hare tenten blijvende , maken muzijk , teekenen,
of laten zich iets voorlezen, en genieten aldus het zoet.
lie vermaak , waaraan verftand en hart te gader deel heb.
ben , en waarvan zij onfehatbare voordeeien plukken.
Teritond na het middagrnaal fluiten zich alien op, mu
een middagflaapje te nemen, het gewoon gevolg van de
bitte des dampkrings, of van morgenbewegingen. Na de.
zen ftilftand van alle vermaken en genietingen, het natutirlijkfte en gezondite, waarvan alle dieren ons een
voorbeeid geven, Haan er rijtuigen , of ook wel , in.
dien men in de nabijheid van een rivier of meer zij, ligte
kanoes gereed , waarmede het gezelfchap gaat rijden of
varen , om , met de ballatnieke avondlucht , gezondheid
en geluk in te ademen: een vermaak , welk de bewoners
van kouder landen alleen nit R.eisbefchrijvingeu
Oosterfche Dichters kennen,
Alzoo de fchemering tusfchen de Keerkringen kort is ,
volgt de nada fpoedig op het ondergaan der zon; thans
zijn kaart en dobbelfteen een gedeelte der avondvermakelijkheden. De meestgeliefde fpelen zijn whist, piquet,
tresfet, quinze en loo. Mlle familielpe/en, welke gelach
en vrolijkheid verwekken, hebben insgelijks hunne lief.
hebbers , alsmede de goochelaars en fpringers; eene
kunst , waarin de Indiaan zeer verre gevorderd is. De
baliadires vermaken de oogen door het khouwfpel van
hare wulpfche danfen. Eindelijk nadert ongernerkt de
tijd van her avondeten ; en met dezen maaltijd, meer
nog dan de andere door geestige kwinkflagen vervro.
lijkt , loopt de dag ten eincie.
Met cenige afwisfeling in de bijzonderheden, duren
deze pleizierpartijen vijftien of twintig dagen; zij zijn
Met afgeloopen, of men verlangt dat zij wederom hervat
WPA*11,'
Zeer groat, intusfchea, zijn de gevaren,. aan welke
een
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een Jagtgezelfchap fomwijlen zich blootftelt zoo als
blijktnit het volgende verhaal,medegedeeld in het your.
naal van Calcutta, van 14 December mt.
„ Eenige Engelfthen , op de friippenjagt zijnde in de
nabuurichap van Dumdum, ontmoetten onverv.,acht een
Koninklijken tijger. Terftond greep het dier den man
aan , die digtst hij hem was, en doodle denzelven op
Itaanden voet. De ellendige, een Indiaanfche huisbe•
diende , had ,:17s geenen tijd, zich van den fnaphaan te
bedienen , waartnede hij gewapend was.
„ I3c jagers verwijderden zich van dit tooneel niet,
zonder beproefd te, hebben, den rampzaligen awn de tanden van het fchrikdier te ontrukken. Allen losten Imam fnaphanen op den tijger, doch zonder anders dan met
bagel hem te kunnen begroeten , die hem geenerlei Iced
deed. Hij ging voort met het verilinden van zijne proof,
tot dat het den jageren gelukte , een goed petal Indianen
bijeen te brengen , die , door hun fchreeuwen en het
/Lan op tromtnels, hem eindelijk op de vlugt dreven.
17 He t gerucht van dit deerlijk ongeval kwam welhaast
ter ooren van eenige floure jagers te Calcutta en omlig•
gende oorden , die in de edele en nuttige, doch gevaarlijke
tijgerjagt vermaak fcheppen. Op olifanten gezeten, ver•
eeuigden zij zich, en reden naar de plaats, die hun was
aangewezen.
, Niet lang Iced het, of zij bevonden zich in de nabij'heid van het verfcheurende diet, nog bezig . met het
florpen van het bloed zijns liagtoffers. Zij begonnen
den aanva1; doch , in plaats van te deinzen , deed de
tijger eenen fprong voorwaarts , en greep eenen der olifanten. De rijder, echter,, werd des niet vervaard, en
met den hank, welken hij in de hand had, den tijger
in een gevoolig gedeelte van zijn ligchaam een geweldigen
Itoot toebrengende, noodzaakte hij hem , zijne proof los
te laten. Men zond verfcheiden kogels op hem af, fommige van welite hem troffen , zonder evenwel hem zwaar
te kwetfen. Zijne woede was tot eerie hoogte geklommen , die zich onmogelijk laat hefchrijven , zelfs niet
verbeelden. Hij liep ginds en herwaarts , woedende
nanvailende op al wat hem in den weg Een jager,
eindelijk beroernd oni zijne onverfaagdheid en bedrevenheid , floutmoedig.; toefchietende op het verfcheurende
der , griefcle en velde met zijne lams den tijger ter aarde,
al want- hij fpoedig den geest gaf."
X
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Ach,

befpaar uw woordentrrn1;
Schimp niet op dat fchoon
Dat het wreevlig lot doet buigen ,
En met drang weet te overtuigen,
En de wereld wetten flelt;
Schimp, ei fchimp niet op het geld.
Schimp niet op dien ftommen God,
Die met kracht en wijsheid fpot,
En, wie fpreken moog', met zwijzen
Toch den voorrang weet te krijgen,
En, fchoon hij de fpraak ontbeerr,
Toch het beste redeneert.
Stom en doof, ja blind er bil,
Schuift hij al/Qs aan een zij,
Wat hem in den weg durfc treden;
Hij dringt zich in alle fleden;
Ja, vindt heel de wereld door,
Waar hij aanklopt, firaks gehoor.
Jetter Vorst, hoe groot of firaf,
Staat dien God zijn beeldt'nis u;
Hij flelt, wisrlende in vermogen,
Nu Napoleon voor oogen;
Dan vertoont hij Lodewijk;
Dan den Vorst van 't Britfche rijk;
Neemt hij eens het woest gelaat
Van een' wreed' tiran te haat,
Niemand zat hem daarom vlieden;
Elk hem gaarne 'hulde bieden:
Ja, bij dien metalen beul
Zoekt fchier ieder troost en hen!.
Loert de heerschzucht op een' Vorst,
Die met roem den fchepter torscht,
Traag zal zich de hand bewegen,
Om een' Vorflenmoord te plegen;
Daar de blik der Majelleit
Palen nett aan 't gruwzaam feir,
Haar
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Maar die bilk worclt ras befpot ,
Dekt hij flechts den itommen God:
'r Volk, eerst nadrend tot den Koning
Net de dankbaarfte eerbetooning,
Pleegt nu, door zijn beeld bekoord,
Ligt den vuigen Voriten-moord.
Maar , wanr de onfchuld ook bezwijk',
Argos geeft ze een vaste wijk;
Daar fchuilt ze achter kopren muren;
Daar kan zij 't geweld verduren;
Daar Boot, wat haar glans ooit dooft,
Zell's de Dondergod het hoofd.
Ga , Jupljn! ga daar voorbij:
flier zal zich uw fhoeperij
Aan geen maagdenpronk verzaden.
Laat u van een fierv'iing raden:
Zoo der Goden oogmerk faalt,
't Volk gedaald.
Is hun prij.s
Wacht geen huip van 't minnewicht.
Maar hoe nu ... uw blikfemfchiclic
Smelt gij tot een gouden regen!
Ach, daar haat geen' we8rfland tegen;
Daadlijk is de voedlier blind,
En gij trust het lieve kind.
Spaer dan, fpair uw woordenpraal;
Schimp niet op dat fchoon metaal,
Oat het ftugge lot doet buigen,
En met drang weet te overtuigen,
En de wereld wetten flelt;
el (chimp niet op het geld.
Schimp Met op dien flommen God,
Die met kracht en wijsheid fpot;
1\laar, zoo gij hem wilt verpligten
Voor uw' bet'ren wit te zwichten,
Leer dan flechts de kunst verftaan,
hoe gij met hem ow moet gaau.
Vlei hem ook, zoo hij u vieit;
Maar, hebt gij met zekerheid
Hem eens vast in uw vermogen,
lie hem dan Met nicer haar de oogen:
Iiij is handelbaar als kind,
Zoo hij flechts zijn' meescer rinds.
Lokc
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Lokt hij u door booze list,
Shift hem dan in de ijz'ren kist;
Maar, kunt ge ergens zegen hopen,
Laat hem wand'Ien , Mat hem loopen;
Hij komt bij zijn' regten Beer
Altoos tech met voordeel weer.
Maar wean niet, was ge ooit beoogt,
Dat ge iets zonder hem vermoogt:
Neen, was ge u ook onderwinde,
Gij blijft, hoe gij 't u beklaagt,
Toch de kreuple; hij de blinde ,
Die u door de wereld draagt.
Maar bliil meester van zijn luim;
Houd hem onder uwen duim:
Zoo gij u door hem last Leiden,
Dan verdwaalt gij zeker beiden;
Draagt gij hem, 't words u to bang,
En gij gaat den areeftegang,
Ja , hij buig' dus voor uw maKt.
Dat hij 's naasten wee •verzache.
Dan, dan zullen dankbare oogen
U, zijn wil ten fpijt, betoogen,
Dat, wiens vloek hij dan ook wekt,
Hij n tech ten zegen firekt.
M. W.
jIllignEMEMEMISITSr
ANECDOTE.
L. 0DEIVIJK DE XV op zekeren tijd met de Marquizin DE MAX4-4 /Iv over den Koning van Denemarken fpreltende, vraagde
zij aan zijne iVlaietteit , of die Monarch zeer rijk was.
Neen," was des Konings anrwoord; „ traar hij heal een
„ zeer voortreLliiken Staatsdienaar,' die zijne zaken in zeer
, goede orde houdt,"
„ Ach , Sire!" hernam hierop de
„ uwe IVIajefteit moest diet: Staatsdienaar den Ko„ ning van Denemarken afronfelen."

Dezelfde Marquizin op zekeren dag bij den FTertog DE CHOISEUL ter maaltijd zijnde, word er een fraaije Globe van fuiker
op het nageregt geplaarst , verbeeldende Europa met alle deszelfs
onderfcheidene Koningrijken. De Hertog aan de Marquizin
gevraagd hebbende, welk fink zij begeerde to hebben; „ Geef
nfij Frankrijk," was haar antwoordi ik mg bet zoo wel

opeten als een ander."
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MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN.•
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

VA.
REDEVOERING
TEGEN HET KWAADDENKEN VAN
ZIJNE MEDEMENSCHEN.

1k zeide in isiiju haasten: Aide illenfchen ziji
Leugenaars !
'OA VI D,

Pirem CXVI: 11.

'Oen voorzigtig Man zal altoos , over het Karaktet
1 14 zijns Naasten , met omzigtigheid oordeelen. Eert
goedaardig Man zal niet in 't wilde herispen , of een
gevoelen , beleedigend voor de achting van een ander ,
„ De Liefde hoopt alle
zonder wederzin toelaten.
din aen "
/5 dingen.
Het was in een onbedacht uur , dat de Psalmist de
aan 't hoofd dezer Redevoering geplaatile woorden nitte. De Dichter was zeer verdrukt geweest. Misfchien
had. hij , zeer onlangs, eenige dier beleedigingen moe.
ten verduren , waarover hij, in andere Dichtttukken ,
met zoo veel weedoms klaagt. Misfchien was zijn ge.
voelig hart gewond geweest, niet door de openbare aanranding van een bekenden Vijand , van wien hij
Picts goeds kon verwachten, maar door de heimelijke verraderij van een valfchen Vriend , op wien
hij een volkomen vertrouwen ilelde. Buiten llaat om
de pijn van zulk eerie wonde to verdragen , zocht
hij verligting van die kwelling, niet in bijzondere ge=
voeligheid tegen zijnen beleediger , maar in een algeiileen uitvaren tegen het Menschdom; hij befchuldigde
bet geheele Menfchelijke Geflacht van de lage en Ittisay.;
MENG. 1809. NO. 8.
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dadige bedorvenheid , dat bet voorbedacht de waatheid
fchond; „ Alle Menfchen zijn Leugenaars."
DAVID fchijnt gevoelig geweest te zijn van de on.
regtmatigheid dezer oordeelvelling : want hij fchrijft
dezelve toe aan dat verhaaste oordeel, 't welk het nitwerkfel is van drift. Hij fprak dit in haaste. Hierin ligt
eene afkeuring van dit zeggen opgefloten; hij wenscht,
als 't ware, zulks te herroepen. Veronderfteld zijnde,
dat hij zulks gedaan hebbe, dan mogen wij deze ongun•
ftige oordeelvelling niet aanmerken als eene onuitwischbare vlek in het Karakter diens Vorflen , daar hij deze
woorden fprak in een oogenblik van fterke driftvervoering.
In zulk een ongunftig oogenblik kart iemand ligt in
de verzoeking komen , om , met den Psalmdichter, zijn
ongunaig gevoelen over eenigen bijzonderen Perfoon tot
het Menschdom in 't algemeen uit te itrekken , en ,
vervuld met een menfchenhatend misnoegen , te wenfchen, dat hij de woonflede der zamenlevinge mogt ver..
wisfelen voor een eenzaam oord , waar der menfchen
dwaasheden en ondeugden hem niet Langer belaagden of
folterden.
Deze algemeene ongunftige oordeelvellingen over het
Menschdom bepalen zich niet enkel tot de zoodanigen,
die, uit hoofde van teleurffelling en aangedaan Teed,
zich in algemeene jammerklagten over bet Menschdoln
uitlaten; niet weinigen zijn er, wier bezadigder oordeel , uit vericheidene oorzaken, met de in drift voortgebragte oordeelvelling grootendeels overeenftemt.
Eenigen vormen zich zulke vernederende en ongurt!lige denkbeelden van de Menfchelijke Natuur, en zijn
genegen , am fommige uitdrukkingen, in de Heilige
Bladeren, zoo fireng naar de letter te verftaan , dat zij
dezelve opvatten, als befchrijvende het Menschdom,
uit den aard aan alle 1?nosheid overgegeven; en zij zonderen zichzelven niet uit van dit verwijt.
Anderen zijn tot even ongunftige befluiten gekomen,
nit hoofde eens omhelsden Stelfels , 't welk alien denkbeeld eener Hemelfche Voorzienigheid en Zedelijk Be.
ftuur der Wereld Niets , gelijk zij zich verbeelden en voorgeven , vindende in de zedelijke wereld,
dan wanorde en verwarring , leiden zij daaruit af, dat
er , in de gefteltenis der Menfchelijke Nature , geene
zorg gedragen is voor het daaritellen van deugdzame
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heginfelen , en dat de Menfchen overgelaten zijn aan
den toevalligen loop, welken grilligheid of drift neme:
Zonder zich door ftelfelbegrippen van Wijsbegeerte
of Godgeleerdheid te laten innemen , vindt men er , die
gelijkfoortige onguntlige gevolgen afleiden nit eenige
weinige nadeelige lotgevallen , bun bejegend. — Door
perfoonlijk treffende ongelukken donkere denkbeelden
van het Menfchelijk Leven gevormd, en daarenboven
herhaalde beleedigingen en nadeelen ondervonden hebbende van de verradelijkheid en ontrouw eeniger Perfo.
nen , van welken zij, ten eenigen tijde, gunftige ge.
voelens koesterden , vellen zij niet alleen , in eene vlaag
Van drift, een ftreng vonnis over de menfchen in 't algemeen , maar nemen het voor een gezetten ftelregel aan,
dat er geen ware Edelmoedigheid , geen zuivere Eerlijk.
heid in de wereld gevonden worth.
Desgelijks zijn er, die , in een veeljarigen nitgebrei•
den ommegang met de wereld , getuigen geweest zijn
van zoo veel lists en bedrogs, van zoo veel dubbelhartigheids , van zoo ontelbare voorbeelden van regtfireekfche verkorting , — die ook misfchien zelve niet
vrij gebleven zijn van befmetting in zuik eenen kring ,
en die, in gevolge hiervan , tan ftelregel aannemen,
dat de vertooningen van Deugd, welke zoo zeer de aan
dacht vestigen , en de bewondering verwekken van de
jongen en onervarenen , meestal niet anders zijn dan geveinsde vertooningen, om daardoor eenig fnood en zelfzoekend oogmerk te bereiken — met an woord , dat
men te vergeefs op aarde zoekt naar 't heerlijkst ;Perk van
GOD ,

een Eerlijk Man.

Deze ongunftige en geftrenge oordeelvellingen over het
Menschdom , met zoo wijdverfchillende inzigten nitgefproken , moeten wij, belaas ! hekennen, zijn niet te
eenemaal van grond ontbloot. — Het is te openbaar,
om des tegenfpraak aan te treffen , dat, in alle de tijdperken der wereld en op alle trappers van befchaving,
de lijst van der Menfchen Ondeugden groot geweest is.
En zal men niet kunnen loochenen , dat, zelfs in de
ze Eeuw, die op Verlichting boogt , de voortgangen
in Zedelijkheid en Deugd geen geliiken tred gehouden
hebben met de vorderingen in Kundigheden, en dat de
Maatfchappij nog te over opa-evuld is met fnoode Karakters fchandvlekken der Menfchelijke Nature.
Doch wij zijn, nit hoofde van alle deze verfchijnfelen „
Y2
niet
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niet geregtigd , om een algemeen ongunftig oordeel tegen het Menschdom te vellen.
Steilen is niet genoeg; op bewijzen komt het aan,
en verzoek ik uwe aandacht , om mijne aanmerkingen
deswegen te hooren.
Gij zult mij wel willen toeflaan , dat geen mensch
genoegzame kennis heeft aan de karakters van anderen,
om een algemeen befluit van dien ongunfligen aard op
te maken uit hetgene hem is voorgekomen of bejegend.
Slechts zeer weinig kan iemand weten van de karakters der menfchen, — ik wil niet zeggen van de wereld over 't algemeen , maar zelfs van de plaats zijner woninge. 8, Hoe dikwijls worden wij misleid
door bedriegelijke fchijnvertooningen , zelfs ten op.
zigte van zoodanige menfchen, met welken wij het gem
meenzaamst verkeeren! Ook dragen wij altoos zeer onvolkomen kennis van de beginfelen en beweegredenen,
die invloed hebben op der menfchen daden ; en, zonder eene juiste kennis hiervan , is het volftrekt onmogelijk , eene regte waardering van iemands karakter
op te maken. — Voegt hierbij , dat zeer weinige perfonen genoegzaam vrij zijn van drift en vooringenomens
heid, genoegzaam aandachtig op de verfcheidenheid der
karakters, die zich aan bun voordoen, of genoegzaant
wikkende en omzigtig in het beoordeelen van enkele
karakters, om geregtigd te zijn tot het vellen van een
beflisfend oordeel tegen het Menschdom.
Deze waarnemingen, nogtans, welke ieder mensch
maakt , en noodwendig moet maken, op de karakters
van anderen , zijn genoegzaam , om hem te geregtigett
tot_ bet befluit, dat de Menfchelijke Zamenleving bethat uit Coeden en Kwaden , even gelijk het veld moeskruiden en distels voortbrengt. — Laat iemand eels
onpartijdig overzigt nemen van dat gedeelte der Menfchelijke Maatfchappije , 't geen in den kring zijner elgene waarneminge valt ; in de daad, hij moet zich in
eenen gansch ongunfligen [land geplaatst vinden, indien hij geen genoegzaam aantal van goede en waardige karakters aantreft, om het Menschdom te ontheffen van de blaam eener algemeene Bedorvenbeid. — Ontmoeten wij fomtilds menfchen , die openbaar bun verlaten van alien Godsdienflig beginfel en zedeliike verpligting erkennen en de onbefchaamdheid hebben out
te belijden dat zij flechts van ien regel hurts gedrags
we-
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namelijk dat een ieder voor zichzelven moet
weten
zorgen , zonder zich over anderen te bekommeren,
zoodanige menfchen zijn zeldzame Gedrogten in de
zedelijke wereld, fchaars gezien, en, wanneer men ze
ontmoet, enkel met verbazing en affchrik befchouwd.
Bijaldien , in den tegenwoordigen gekunftelden en, in
vele opzigten , bedorvenen ftaat der Maatfchappije , verkeerde begrippen van Eer omhelsd worden, die ftrija
den tegen de eerfte beginfelen van Godsdienst en Deugd
— en die, in eenige gevallen , onder het bevetend en
onwederftaanbaar gezag der Gewoonte , de menfchen
aanzetten , om daden te bedrijven, of, 't geen in de
zedelijke waardering der daden het zelfde is, te pogen daden te bedrijven, waarvan een gevoelig en deugdzaam
hart gruwt, dan hebbe men op te merken , dat deze
ongerijmde en fnoode begrippen alleen heerfchen bij een
klein gedeelte , en bij dat gedeelte zelfs nog maar nit
en dan, en dat de menfchen, in 't algemeen, nog blijven erkennen het oppermagtig gezag van het Geweten en
van COD. - Kan men twijfelen, of, in den loop eens
handeldrijvenden levens , de menfchen gewoonlijk de
wet van Eerlijkheid volgen , en dat de fchennisfen van
deze wet, die tusfchen den Kooper en Verkooper pints
grijpen , fchoon maar al te veelvuldig , met dat al enkel
toevallige Uitzonderingen zijn op eenen algemeen ftandhoudenden Regel ?
Men heeft, 't is waar,, fomtijds , als een bewijs van
de algemeene bedorvenheid der wereld , aangevoerd,
dat het, in den tegenwoordigen ftaat der dingen , voor
een volftrekt eerlijk Man onmogelijk is, voordeelen te
behalen; en dat, gevolgelijk , ieder, die door de wereld wil komen , zijn geweten plooijen moet naar dien
Itand der dingen , en aan de teugels van ftrikte Eerlijkheid,
welke hij in een zuiverder ilaat der Maatfchappije ftrikter
zou houden , eenigzins botvieren. — Zonder de zoodanigen , die zulks voorwenden, de ongevallige aanmerking
toe te voegen , dat zij het algemeen karakter der wereld
naar hun eigen afmeten, mogen wij gerustelijk vragen ,
of het voor de Menfchelijke Maatfchappij mogelijk zou
wezen te beftaan op de veronderftelling, dat Bedrog
en Valschheid zoo algemeen waren , als Trouw en Eerlijkheid tegenwoordig ? — Wat zou er, in zulk een
geval, worden van dat onderling vertrouwen , 't welk
de aiel uitmaakt van alle handelgemeenfchap
Zou
Y3
niet
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niet , dat ik mij zoo uitdrukke , de algemeene Bank,
breuk van Braafheid een algemeen wantrouwen baren
g.n wat moest er geboren worden uit een algemeen
wantrouwen, dan algemeene verwarring?— Het is dan,
hoe flecht de wereld ook moge wezen , niet waar,, ja
het grenst zelfs niet aan de waarheid , dat alie menJaen Schurken zijn.
Her flak , waarover ik U •uslange bezig hield , is
zoo klaar,, dat ik de zaak vrijelijk durf laten verblijven
aan den droefgeestigiten en mistioegdften Menfchenhater , aan den ftrengften beoor,deelaar zijner Natuurge.
nooten. Waar is de man s die niet zal toeitemmen ,
dat, fchoon hij teleurltellingen ondergaan hebbe in vele.
zijner redelijk opgevatte verwachtingen van anderen ,
zijne verbindtenisfen met zijne Medemenfchen hem geen
bewijs hebben opgeleverd, dat ieder mensch het kwade
tegen hem dacht en deed? Wie, indien hij de waarbeid fpreke, moet nict erkennen, dat die rondsom hem
zijn, over het geheel , hem luttel onregts gedaan en veel
goed3 betoond hebben ? Niemand, die niet te eenemaal
zonder Vriend is,
die niet , in bet midden der Za...!
menleving, volftrekt eenzaam en zonder vreugde, zijne
dagen, wegkwijnt, — die niet gelladig ondercirukt
mishandeid wordt door het Onregt en de Wreedheid
der menfchen, kan eenig regt hebben, om een onbepaald veroordeelend vonnis over het Menschdom te
Yellen.
Ten aanziene van de menfchen in 't algemeen, in de
gewone levensomitandigheden, durf ik , op de lesfeu
der ervaringe afgaande, beweren, dat hunne ondervinding bun geen grond verfchaft , om zulke donkere ge.
dachten van het Menschdom op te vatten, of zoodanige
draefgeestige gevoelens , ten opzigte van hunne Natuurgenooten, te koesteren. En bet verdient onze ernftige
overweging, dat bet inwilligen van zulke denkbeelden ,
bet botvieren aan zoodanige aandoeningen , hoogst beleedigend en teffens ailerfcliadelijkst is. Sta mij toe ,
dit aan te wijzen.
Ben der e.erst in 't ooge loopende uitwerkfelen van zulk
een gevoelen wegens het Menschdom is het veroorzaken of koestereu van eene kwade geaarditeid. Men kan
bezwaarlijk veronderitellen , dat zich eene hebbelijkheid
daarvan, konne vormen , dan in eene ziel , welké reeds
vooraf eerie geneigdheid voelde , om een ftreng en veroor.
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pordeelend vonnis te ftrijken , door eene geaardheid,
natuurlijk overhellende tot onvergenoegdheid en berispzucht. Eigenaardig mogt men verwachten , dat
eene enkele dwaling in het oordeel over het algemeea
karakter des Menschdoms zou voorgekomen, of althans
te regt gebragt zijn , door den zachtaardigen invloed
van eene hebbelijk goede gezindheid. — De Man, wiens
liefderijke en gemakkelijke geaardheid hem doet overhel.
len om genoegen te fcheppen in alles rondsom hem, zal
niet gereedelijk ingang verleenen aan begrippen , ten aanziene der wereld , welke zouden ftrekken ow zijne bedaardheid te verftoren, of zijn geluk te verwoesten. —
Dan , wat hiervan ook wezen moge, het fpreekt van
zelve , dat niemand zich eenen geruimen tijd kan toegeven in het koesteren van ongunftige denkbeelden wegens het Menschdom , of het zal zijner geaardheid eene
verbittering geven : want wie , die eenig gevoel bahouden heeft, kan gelukkig zijn, wanneer hij zich verbeeldt
te Leven te midden van een hoop veinsaards en bedrieglers ?
Een ander zeer natuurlijk en onvermijdbaar gevolg
van het kwaaddenken over het Menschdom in 't edgetneen is eene neiging , om de eerlijkheid en opregtheid
van bijzondere Perfonen te verdenken. — De Man, die
zulk een gevoelen van zijne Natuurgenooten koestert,
inoet veronderitellen , dat de uitzonderingen op dit
gemeen karakter ten hoogfte zeldzaam zijn. flij zal,
overzulks , zich bezwaarlijk overtuigen , zoo gelukkig
te wezen, dat hij vele van die uitzonderingen, in den
kleinen kring zijner bekenden , aantreffe. Veeleer zal
hij het hoogstwaarfchijnlijk keuren, dat het goede gevoelen, 't welk hij eenmaal wegens zijne Vrienden
koesterde, het uitwerkfel geweest hebbe van eene partijdige toegenegenheid , die het oordeel verblindde. —
Van hier zal , wanneer de eerfte indrukken van goed.
aardigheid hem aanzetten om het goede van anderen te
denken , zijn aangenomen verderfelijk ftelfel de edelaardige bewegingen zijns harten doen zwijgen; en hij oordeelt het regtmatig , te vermoeden , dat hij misgetast
heeft. Jaloezij , vrees en onrust doen zich van alle
kanten op. Elks eerlijkheid verdenkende , zal hij het
bezwaarlijk wagen , iernands woord te gelooven. Eea
onvriendelijk oogmerk, een flinksch doel kijkt bij hem
in iederen grimlach uit; in elkeuVrieucl meant hij een bedrie'? 4
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drieger,, in elken Firoeder een belager zijns geluks td
nanfchouwen!
Met deze ongunftige geaardheid , met dit kwaad very
moeden , zal zich natuurlijk vereenigen een geest van
Berisping. Hoewel hij , die zijne Medemenfchen uit
het meergemelde donkere oogpunt befchouwt, moet denken, dat er veel valfche befchuldigings , veel fasters in
de wereld rondzwerve , en men zou mogen veronderftellen , dat zats hem minder geneigd zou maken om naar
de leugentaal der kwaadfprekendheid te Inisteren, zal
hij echter,, ten zelfden tijde , geloovende , gelijk hij
doet, dat het pas des Menschdoms zeer fleck is, het
waarfchijnlijk keuren , wat men ook moge zeggen , dat,
in een gegeven geval , een nadeelig gerucht , van ie,
nand verfpreid , beter verdient geloofd te worden, dan
het goede , wegens een ander vermeld. — TerwijI hij,
derhalve , doof is voor den lof , welken zonderlinge
verdienflen fomtijcis van weigerende lippen afperfen
drinkt hij, met een dorftig oor , den vloed in van kwaad.
fprekendheid en lastertaal. Ten aanziene van zichzeb.
veh Itelt hij geen perk aan de ftrengheid zijner berispingen en de hevigheid zijner beftraffingen over het
karakter en het gedrag zijner Medemenfchen : want,
volgens zijn eenmaal aangenomen denkbeeld van de men,
fehelijke natuur, komen zijne begrippen, hoe ilrenger en
hoe ongunftiger zij zijn , des te meer met de waarheid
overeen. Voor de vuist te handelen , is , zijns oor,
deels, zwakheid; van den Naasten gunflig te denken,
tot dat men ftellig blijk van het tegendeel bekotne , berijpt even dwaas te zijn , als dat men de oogen
iluite op een pad vol valftrikken , tot dat men zijnen
voet daarin verward vinde. Hij keurt het, in eene zoo
fieehte wereld als waarin wij leven , wijst en veiligst, in
onze oordeeivelling over anderen , naar de ongunfligfle
Hij lagcht met de „ Liefde, die
2ijde over te hellen.
geen kwaad denkt en alles gelooft."
Het natuurlijk gevolg van dit alles kan geen ander
wezen , dan eene ongezellige en netelige geaardheid. Een
flecht gevoelen van onzen Naasten moet het beginfel
van gezelligheid ondermijnen en de gemeenfchappelijke
ii0gingeh verdooven. Het algemeen begrip van de oncerlijklieid en bedorvenheid des Menschdoms zal niet
vlottert op de oppervlakte der Maatfchappije ,
zonder zich aan bijzondere Perfonen te hechten , en ie.
der.
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dereen , in zeker voege , onder den invloed van donkere
vermoedens te brengen. Hieruit moet noodwendig eene
Iterke overhelling tot grommigheid en misnoegdheid ontflaan , die eerlang de onklare wateren in een ftinkpoel
van Menfchenhaat verandert. Indien bet gelaat opgehelderd en het hart geftreeld wordt door bet zien
der zoodanigen , die wij hoogachten ; indien , naar
SALOMO 'S taal , ijzer met ijzer gefcherpt wordt, en
„ alzoo ook een man het aangezigt van zijtren naasten
91 fcherpte ," moet het, in tegendeel, waarheid wezen,
dat de dagelijkfche verkeering met de zoodanigen , die wij
onszelven geleerd hebben te verdenken of te verachten,
eene Heeds fpringende welle is van te onvredenheid en
wanfmaak. — Met zulke denkbeelden , met zoodanige
aandoeningen , is het onmogelijk , dat bet hart zich zal
uitbreiden in de edelaardige medegevoeligheden des gezelligen levens , of zich overgeven aan het vrije genot
van deszelfs genoegens. Voor eene ziel , dus omgeven
met den damp der liefdeloosheid, zal de wereld geene
blijde en lagchende uitzigten opleveren eenzaamheid
zal den voorrang van gezelligheid krijgen , en er niets
overblijven , dan aan eene wildernis de voorkeuze te
geven boven eene ftad , of misfchien het leven als een
last te befchouwen , en de taal van gezette misnoegdheid , die Jos, onder den last der rampen ter neder gedrukt , uitboezemde , de zijne te maken , en te zeggen
„ lk verfmaad het. 1k zal toch in eeuwigheid niet
„ leven l "
Misnoegd moet die Menfchenhater zijn. Heel de
Natuur vertoont hem de zwarte fchaduw van zijne eigene donkere begrippen. Van wege mangel aan waardige voorwerpen , die aan zijne maatfchappelijke neigingen werkzaamheid verfchaffen , knaagt zijn geest inwendig zichzelven. Te Ieur gefteld in alle vrolijke uitzigten dezes levens , welke hij, in gelukkiger oogenblikken van eerlijk vertrouwen en wachtende hope, gekoesterd had, en niet begrijpende , dat de fchuld niet zoo
zeer bij de wereld als hij hemzelven fchuite , befluit hij
ras en boos, dat er in deze wereld niets lievenswaardig
is, en hij draagt een zwaar en rusteloos beflaan om , vol
onrust en kwelling.
Het is veel , indien zulke begrippen en zoodanige aandoeningen eindelijk niet uitloopen op eene gezette onvoldaanhcid over de tegenwoordige orde der Nature ,
Y5
op
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op klagten over en berispingen van de wegen der Voorb
zienighcid : want op welk een' grond kan de man, die
het Menschdom over 't geheel voor boos en fnood
boudt , zich verzekeren , dat dit Menschdom ftaat onder
bet Beftuur van een wijs en goed Wezen, 't welk de
Dengd en het Geluk zijner redemagtige Schepfelen wil?
Geloovende dat het Menschdom algemeen bedorven
is in beginfelen en fnood in hedrijven , moet hij befluiten, dat het 's Allerhoogftens wil was , dat het zooda7
gig we gen zou. Hij zal, overzulks, in de tegenwoordige gefteltenis der wereld , niet gereedelijk ontdekken de blijken van een wijs en regtmatig zedelijk Bea
fiuur; of aanduidingen van eene allengskens voortgaane
de opleiding en verbetering , welke in 't einde zal
loopen op algemeen geluk ; de voltooijing van 't welk
ieder welgefteld hart vurig wenscht s en waarop ieder,
die de wereld met een braaf hart en een opgeklaard ver!land befchouwt , met vertrouwende verwachting mag
vitzien.
Eene gezette geneigdheid , om het flechtfte van het
IVIenschdom te denken , is, derhalve, geene enkele dwa.
ling des oordeels , of eene ijdele verbeelding , welke
ichuldig en veilig mag botgevierd worden; het is eene
onregtmatige en boosaardige veroordeeling van het gebeele geflacht onzer Natuurgenooten, ftrijdig met de gefieldheid der dingen , aanloopende tegen de ondervin.
ding ; het is eene verkeerde geaardheid , gefchikt om in
de ziel der genen , die zich daarin botvieren , ongemakkelijite , rustelooze driften te doen geboren worden , en
ftrekkende , om , in den algemeenen ftaat der zamenlevinge , de groote fteunpilaren van menfchelijk geluk ,
maatfchappelijk vertrouwen en Godsdienftige hope, amverre te rukken.
Overzulks is het ieders waar belang, de toegangen
tot zijn hart, met de uiterfte zorgvuldigheid, te bewa.
tegen het inkruipen van eene zoo veel onrusts harem.
de boezemkwelling. Schoon wij mogen genegen zijn,
in onszelven of in anderen te verfchoonen die toevallige,
tat en dan ontaaande , opwellingen van misnoegen en kwalijkgezindheid, welke oprijzen uit eenige voorbijgaartde kwelling , ons aangedaan , bij voorbeeld, door de
onftandvastigheid en verraderij van een' Vriend , wien
wij hoogachting toedroegen , in wien wij een onbepaald
vertrouwen Itelden , moeten wij naauwiettend en beftendig
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dig op onze hoede zijn , om elke aannadering tot eene
hebbelijkheid van algemeene en niets onderfcheidende
veroordeeling te vermijden.
Scherpe aanmerkingen over anderen te maken , en zelfs
onguntlige gedachten van bijzondere perfonen te vormen , is berispelijk , niet alleen uit hoofde van het dadelijk onregt , daarin opgeiloten, maar tevens van wege
derzelvcr heilloozen invioed op het oordeel, 't weak wij
omtrent de menfc hen in 't algemeen vormen.
Befpiegelende Stelfels , welke eene ilrekking hebben
om Menfchenhaat te baren, hebbe men zorgvuldig na te
gaan, eer men dezelve omhelze : want het is niet zeer
waarfchijnlijk , dat eenige Leerflelling waar zou wezen,
die ons opleidde om elkander te haten. ,
Eindelijk ; ieder voorwerp in de menfchelijke natuur,
en in het menfchelijk leven , kan nit twee gezigtspunteu
befchouwd worden — nit een helder en een donker ;
het is wijsheid , altoos het eerfle boven het laatite te
kiezen. Zoo goed van een ander , en van geheel het
Menschdom , te denken , als wij in opregtheid en eerlijkheid doen kunnen , is voorzigtig gehandeld ten opzigte van onszelven , billijk ten aanziene onzer Broederen , en eene daad van Godsdienitigheid met betrekking tot den grooten en goeden Oorfprong van ons
wezen.

VERIIANDELING OVER HET SPRAAKVERMOGEN
DIET BETREKKING TOT DEN REDENAAR ;
door Mr. L. INGENHOUSZ, te Breda.

(Vervolg en flat van hi. 284.)

W

ij gaan thans over tot het vierde gedeelte vain 0/is
te verhandelen onderwerp, namelijk de Verpoozingen.
Eene verpoozing in eene redevoering is een kart
flilzwijgen , dat fomtijds gebezigd wordt , eer men
van het uitfpreken van het eene woord tot de uitdrukking van het andere overgaat , en werkt niet weinig
rude ter . overreding van den hoorder. Dezelve zijn
tweederlm ; verpoozingen van nadruk, en zulken, die
tot

S24

OVER HET SPRAAEVERMOGEN

tot verftand van den zin dienen. 'De verpoozingen van
nadruk, die voornamelijk ter overreding van den hoorder bij.iragen , hebben , naar ons inzien , drie onderfcheidene oorzaken, en kunnen dus in drie klasfen verdeeld worden.
De eertte foort heeft dan plaats , wanneer de Rede•
naar, na eene zaak van gewigt behandeld te hebben, begint te fpreken over een onderwerp van eenen geheel anderen aard en nog meer aanbelangs , 't welk fomtijds
dient tot nadere uitlegging van het eertte , of van hetzelve geheel vreemd is , en dikwijls aangednid words
door het woordje maar. Een voorbeeld uit Thirfa, of
de Zege van den Godsdienst , Treurfpel , door Mr. R.
FEITH, zal dit ophelderen.
In het tweede Bedrijf , derde Tooneel, wil Koning
Epiphanes , na aan Yedidia alle geluk hier op aarde te hebben toegezegd , dat dezelve oak van zijnen kant eerie
infchikkelijkheid gebruike , om namelijk den Joodfchen
Godsdienst of te zweren; hij eindigt zijn eerfte onder,,
werp met de woorden
En is dit ailes nog te min naar uw gedachren
1k wit nog meer doen:

In denzelfden dichtregel begint hij het andere onderwerp met de woorden:
--- Maar aan 't hell, u toegezegcl,
Is eene infchiklijkheid van uwen kant gehecht.,
Na het woordje maar dient eene verpoozing plaats te
hebben : de fpreker begint alsdan een onderwerp van
meer gewigts te behandelen; hij verlangt eene dubbele
oplettendheid van den hoorder: na dezelve door het
uitfpreken van 't woordje maar te hebben opgewekt , bezigt hij eene korte rust , om zijn verlangen gaande te
nuaken , en hierdoor de aandacht te bevorderen. Na de
woorden: is eene infchiklijkheid van uwen kant gehecht,
dient wederom eene verpoozing plaats te hebben, omdat
de fpreker hier zijn gewigtig onderwerp gaat uitleggen ,
en diensvo]gens de aandacht van den hoorder op nieuw
wil opwekken ; hij moet dus wederom , door middel
dier korte flilzwijgendheid , een verlangen bij hem doers
gehoren worden.
De tweede foort van verpoozingen heeft plaats, wanneer
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steer de ziel, door het uitdrukken van een of meer hartstogtelijke of andere, fterken indruk verwekkende, woor.
den, zoodanig words aangedaan, dat zij, als 't ware,
buiten that is , fchielijk wederom eene andere gewaarwording te ontvangen , en bij gevolg eene kleine rust,
totThertlel harer krachten, benoodigd heeft.
In het aangehaald Treurfpel van FEITH, 3de Bedrijf,
sde Tooneel, zegt .7edidia aan Chryfes:
Acb woont meedoogendheid aan uw onmenscblijk Hof?
De fpreker heeft hier, na het woordje ach! eene rust
noodig ; hetzelve heeft in zijne ziel eene buitengewone
aandoening verwekt; hij moet, bij gevolg, wit hij in
'hat zijn om de volgende woorden naar behooren ult te
fpreken , en den gepasten indruk doen ontftaan, wachten , tot dat die buitengewone gewaarwording, die zijne
ziel, als 't ware, voor eene korte poos , hare veerkracht
beneemt , niet meer aanwezig zij.
Een ander voorbeeld vindt men in 't zelfde sde Toonee' , alwaar Chryfes op de vraag van yedidia:
Noemt gij hardnekkigheid zijn' God getrouw te wezen
antwoordt
Neen! deze trouwe heeft mijn hart in u geprezen.
Door het enkel woordje nun! wil de fpreker hier oneht.
dig veel te kennen geven ; hij keurt , namelijk, hierdoor
het grootsch denkbeeld omtrent het Opperwezen volkonien goed ; bij gevolg moet het uitfpreken van dat
woordje , als alleen van zulk eene gewigtige en buitengewone beteekenis zijnde , in zijne ziel ook eene fchielijke en buitengewone aandoening doen geboren worden;
dezelve heeft dus eene rust tot herftet harer krachten benoodigd, eer de volgende woorden worden uitgefproken;
hoewel, naar ons inzien , hier de verpoozing niet zoo
langdurig behoeft te zijn als in 't eerfte voorbeeld, dewill aldaar door 't woord ach! als een fterken harstogt
te kennen gevende, de ziel eene tterkere gewaarwording
ontvangt, en bij gevolg meer rust , om in haren vorigen
Chat te komen , benoodigd fchijnt te hebben , dan in 't
tweede voorbeeld bij het woordje neen ! daar het laatfle
alleen een gewigtig en voor den fpreker belangrijk en
zielroerend onderwerp te kennen geeft, zonder echter
een bepaalden hartstogt in dezelve te doen ontliaan.
De verpoozingen van nadruk, order de derde klasfe
be.
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behoorende, komen te pas, wanneer de woorden eene
daad te kennen geven , die noodzakelijk eene ophouding, itilzitten , vertoeven, of in 't algemeen eene faort
van rust veronderftelt ; en de verpoozing, na het uitfpreken dier woorden gebezigd , dient alsdan, om die rust of
tverkeloosheid te verbeelden, en hierdoor de daad in de
2iel van den hoorder als 't ware te vertegenwoordigen;
kunnende dus als eene verbeeldende verpoozing wore
den aangemerkt.
Een echt voorbeeld van zoodanige verpoozing heb ik
2angetroffen in de Lettres et Epitres ilmoureufes d'Heloife
et trilbeilard, Tom. 2, pag. 93, alwaar ilbeilard in het
begin van eenen brief aan Heloife zegt:
076

pent sn'eerire?

ouvrons

grand Dieu! eel!'
thife.

Door de woorden : qui pent m'ecrire?.... drat de
fpreker eene twijfeling uit, alsof hij op dat oogenblik
niet bewust was , van iwien de brief kwame; en bet gevolg hiervan is, dat, zoo hij dit alles den hoorder wil
doen gewaarworden, na het uitfpreken van die woorden
eene vrij langdurige verpoozing of rust moet gebezigd
worden, om eene infpanning der gedachten, tot bet ontdekken van den perfoon , die den brief gezonden beeft ,
te verbeelden. Na het uitfpreken van het woord ouvrons
inoet hetzelfde plaats hebben ; hetzelve immers , het
openen van een brief aanduidende , geeft eene bezigheici
te kennen, die den fpreker verhindert, om zich verder
uit te drukken , en onderflelt diensvolgens een
gen ; om 't welk duidelijk aan den hoorder te doen gevoelen, het noodzakelijk is, dat bier eene verpoozing
plaats hebbe , eer de fpreker tot de nitdrukking der volgende woorden : grand Dieu! c'eJ! Heloife, overgaat.
Wat eindelijk de verpoozingen aangaat, die tot verftand van den zin dienen; derzelver noodzakelijkheid is
een ieder zoo kennelijk , dat het overbodig zou zijn ,
bierover in 't breede uit te weiden: dezelve worden aangeduid door pundueeringen of zinfcheidingen , van het
regt gebruik van welke fomtijds afhangt de klaarheid
eener gebeurtenis , de opheldering der bewijzen, de uitleg van kuntten en wetenfchappen.
Om zijne denkbeelden eenen ander' geregeld mede te
deelen, is het noodzakelijk, dat dezelve behoorlijk, naar
den eisch der zaken, worden‘ van een gefcheiden, tat
eiri-
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einde er geene verwarring plaats hebbe, en dezelve voor
den hoorder bevattelijk zijn. Om zuiks geregeld te kunnen doen , zijn de verpoozingen, die tot verftand van
den zin dienen en door teekens worden aangewezen, al.
lernoodzakelijkst ; en hieruit kan men duidelijk opmaken, welke de ware grondflag is van de pun&ueeringen
of zinfcheidingen in 't algemeen, waarmede men met
betrekking tot de commata , zoo willekeurig te werk
gaat.
Wanneer verfcheiden denkbeelden te zamen vereenigd
en aaneengefchakeld worden uitgedrukt, zoo als in de
bekende woorden van den Zaligmaker tot zijnen discipel:
Ferraadt gij den Zoon des menfthen ? plaats heeft, dan
kan tusfchen de woorden, die dezelve uitdrukken , geene zinfcheiding of punetueering geplaatst worden. Die
teekens , of de verpoozingen , daardoor aangewezen,
vinden in 't algemeen plaats, wanneer de fpreker die
vereenigde denkbeelden heeft uitgedrukt, en eer 134 tot
de uitdrukking van een ander overgaat. Maar, zal men
bier vragen , hoe is het mogelijk, overal te onderfcheiden , of de gedachten afzonderlijk of aaneengefchakeld
moeten worden medegedeeld , daar dikwijls een denkbeeld op zichzelve, zonder met andere vereenigd te zijn,
door een enkel woord wordt uitgedrukt ? Die onderfcheiding is zeer duidelijk , wanneer men zich flechts
berinnert , 't geen wij reeds gezegd bebben omtrent den
iterken indruk, in de ziel verwekt. leder denkbeeld, namelijk , of iedere verzameling van denkbeelden, wanneer
dezelve te zamen vereenigd en aaneengefchakeld worden
ritgedrukt , zullen ze met de meeste kracht word=
medegedeeld, moeten eenen enkelen voornamen indruk
in de ziel verwekken , 't zij dan dat zuiks door een klemwoord of door een harstogtelijk woord bewerkt worde ;
want bijaldien zuiks niet gefchiedt , dat is, bijaldien de
fpreker een dusdanig denkbeeld of denkbeelden uitdrukt,
zonder dien voornamen indruk door een Mem- of hartstogtelijk woord te bewerken , zal de hoorder mogelijk
de gedachte verftaan , maar geene of flechts eene zeer
flaauwe gewaarwording ontvangen, al ware het ook dat
de denkbeelden allerzielroerendst waren; en van den anderen kant , bijaldien hij meer dan ednen iterken indruk ,
door de uitdrukking van eenige vereenigde denkbeelden ,
wil te weeg brengen , maken zij, zoo als wij boven heb.

ben aangemerkt, elkanderen krachtelooi.

Zoe

pa

OVER HET SPRAAKVERMOGEN

Eene zinfcheiding of punaueering, en de VerpooZingen , hierdoor aangeduid , komen in 't algemeen te pas,
wanneer de ziel dien flerken indruk door een klemwoord
ontvangen heeft, om haar namelijk door eene korte rust
wederom in that te ftellen om eene andere iterke gewaarwording , in de daarop volgende ttitdrukking voorkomende, te genieten; bij gevolg kan men als een vas.
ten regel ter neder ftellen , dat er tusfchen twee klemwoorden eene verpoozing , tot verftand van den zin dienende , gebezigd en bij gevolg eene zinfcheiding of
pnnaneering moet geplaatst worden: hij dus , die zulks
in den volften graad weet te onderfeheiden , zal altijd
die zinfcheidingen van pas weten te plaatfen , en de
verpoozingen , tot verfland van den zin dienende ,
ineestal weten te bezigen , al ware 't dat zij niet overal
door teekens waren aangewezen.
De verpoozingen dan, in 't algemeen gettomen, dienen, 1°. om de aandacht van den hoorder, door 't vet-.
iangen, 't welk een kort ftilzwijgen bij hem te weeg
brengt , te verdubbelen ; a°. om de ziel, welke door eene
Iterke gewaarwording als 't ware hare veerkracht benomen is, door eenen flaat van werkeloosheid wederom,
tot het ontvangen van eene iterke aandoening , in flaat
te ftellen; 30. om eene rustende daad te verbeelden ,
en fangs dien weg een befpiegelend denkbeeld bij den
boorder te verwekken; en 4 0. om den zin verftaanbaar,
of de denkbeelden voor den hoarder bevattelijk te maken.
Thans gaan wij over tot het vijfde en laatfte deel van
ons te verhandelen onderwerp , namelijk de Gebaren.
Derzelver nut en aanbelang in de mondelinge voor1ragt is te over bekend , om een breedvoerig betoog te
'behoeven; en hij, die het geringfte denkbeeld van 's menfchen gewaarwordingen bezit , bemerkt duidelijk , dat,
y onder dezelve , een Redenaar zeer weinig op den hoarder
kan uitwerken, daar zij, even gelijk de woorden , als de
tolken van onze gedachten moeten warden aangemerkt.
Echter dient lemancl, die in het openbaar wil leeren
fpreken, niet zoo zeer te beginnen met het oefenen derzelven, als wel met het befchaven zijner item. Hij, die
eene geoefende fpraak bezit , die alle de gepaste toonen
weet te bezigen , zal van zelf de juiste gebaren vertoonen, daar het eerfle zonder het laatfte niet wel beftaanbaar is : want men zou wet door oefening eenige gepas-i
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prste bewegingen leeren vertoonen, zonder eene geregelde uitfpraak te bezitten; maar nieniand zal eene juiste
en gevoelvolle uitdrukking aan den dag leggen, 2ondet
nok niet ten naasten bij de gepaste gebareti te bezigen.
Voornamelijk zou ik alle groote ftudie durven ontraden;
om de armen in dit opzigt geregeld te leeren gebrniken :
de voornaamfte en meest uitdrukkende gebaren worden
door de vert.chillende gelaatstrekken vertoond; deze nu
worden fterker en juister , naar gelange het gevoel bij
den fpreker toeiieemt; wesha/ve de groote en voorname
oefening is , om dat gevoel , door het uitgedrukt wordende denkbeeld als 't ware met geweld voor den geest
te brengen , te doen ontwaken. Dit alleen client bier in
aanmerking te korner:, dat men eene zekere losheid in de
amen moet trachten te bekotnen; want alle buigingen
derzelven, hoe juist zij met de uitdrukking overeenftem.;1
men, wanneer dezelve op eene ftijve en gedwongene maflier gefchieden , zijn hinderlijk in 't gezigt van dell boorder, en verzwakken den indruk.
De gebaren met de handen of Armen rnoeten meestal
uitdrukkende zijn ; dat is, zij moeten meestal den indruk, die de fpreker door de ni:drukking in de ziel ge4
waar wordt, aan den dag leggen , om 't zelfde gevoel in
den hoorder over te brengen. Niettemin kan men fom-A
tijds , door middel derzelven, te gelijk het voorwerp,
waarover men fpreekt , als 't ware afbeelden; loch hieromtrent is eene gewigtige aanmerking , dat men zulks
nimmer kan doen , wanneer men fpreekt vattieen walge:
lijk en voor 't gezigt hoogst onaangenaam voorwerp.
CICERO , in zijne Redevoering tegen VERRES wane
neer hij het fchandelijk gedrag van dien Proconful,
' daar
hij een Burger van Rome, op eene publieke plaats , door
beulshanden had laten kastijden , aan het Roinemiche
Volk voor oogen legt , zou zich zeer verkeerd hebbert
uitgedrukt , wanneer hij die affchuwelijke daad door gebaren had willen afbeelden: want de hoorder, door bet
deftige en ernflige der uitfpraak als 't ware aan de woOr-,
den van dtn fpreker geboeid, zal fpoedig alien indruk
verliezen , op 't gezigt van zulk eene misfelijke vertocoh
ping.
Maar, zou men bier tegen kunnen aanvoeren , de aflbeeldende gebaren kunnen niet anders dan het uitgedrukte'denkbeeld in de ziel vertegenwoordigen. Zulks is alleen waar ., wanneer derzelver gezigt Wets aanttootelijks
1809: Ifba 8.
to.A
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bevat ; in dit geval kunnen zij fomtijds zeer veel ter ever.
reding van den hoorder toebrengen , daar het alsda*
een middel is, om het denkbeeld te verlevendigen ,
bet gevoel der uitdrukking bij den hoorder fterker te
waken.
Wanneer men , bij voorbeeld , fpreekt over de hoogte van een' berg, kan men zulks zeer gepast afbeelden
door de opheffing van de hand en het ligchaam, door het
achter over leggen van het hoofd en naar omhoog galagen oogen ; en over den wijden omtrek van denzelven
handelende, kan men zulks zeer wel vertoonen, door met
uitgeftrekte armen een haifrond te formeren; maar wanneer die afbeeldende gebaren eene walgelijke vertooning
opleveren, dan ontvangt de ziel eenen onaangenamen indruk, die het gevoel van de uitdrukking als in eens duet
verloren gaan.
In den dagelijkfchen fpreektrant, wel is waar,, worden
dikwijls dergelijke gebaren en bewegingen gebezigd; de
reden hiervan is, omdat de dagelijkfche gefprekkerz
meestal loopen over zaken van minder aanbelang , dan
die, welke de Redenaar behandelt , ja dikwijls enderwerpen zijn , die alleen beredeneerd worden om de hoot.
dens te doen lagchen, en diensvolgens belagchelijke gebaren fomtijds van pas komen ; 2 0 . omdat de gewone
fpreektrant beftaat in eene eenvoudige en onhefchaafde
manier van uitdrukken , en bij gevoig de gebaren hier
altijd niet even gepast en met de uitdrukking overeenko•
mende gebezigd worden.
De afbeeldende gebaren moeten niet te veel in gets!
vertoond worden ; zij fchijnen in eerie redevoering din
alleen juist van pas te komen , wanneer de ziel , door het
levendige der zaak, die wordt uitgedrukt , eenen levendigen indruk ontvangt , zoo dat zij haar eigen ik (gelijk
de Heer tivont. (*) zich uitdrukt) van de vertegenwoordiging des voorwerps niet kan onderfcheiden; dezelve is
alsdan niet te vreden met de enkele uitdrukking , maar
fchijnt als van zelfs nog bovendien tot eene gepaste afbeelding van 't voorwerp over te gaan ; maar wanneer
nu dergelijke vertooningen te dikwijls worden gebezigd,
dan wordt de aandacht als 't ware van de uitdrukking
afgetrokken , en de ziel zal gevolgelijk minder indruk
ontvangen.
OM(') Kam: van noboopng door gebaren, Deal
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Omtrent de afbeeldende gebaren valt eindelijk nog aatt
te merken , dat zij zich alleenlijk tot algemeene zaken
kunnen uitftrekken; maar nimmer kan een bijzonder en
met hoedanigheden omkleed voorwerp , zoo dat , am
hetzeive in ziin geheel te verbeelden , aandacht en oplettendheid fchijnen benoodigd te zijn, door gebaren wore
den afgemaaid : bij voorbeeld de hoogte en de vvijde
omtrek van een berg kan, zoo als
' wij reeds hebben aan,
gemerkt, zeer gepast door eene beweging warden verbeeld ; maar daarentegen is de vertooning van zekeren
Tooneelfpeler, die, in de rol van Odoardo, wanneer hij
tot Orlina zegt mengt gij uwe druppelen gift in een eng.
trier? (*) die daad door gebaren poogt al te beelden ,
volgens de aanmerking van den Hoogleeraar rtNGEL (j),
zcer belagchelijk. De reden hiervan , dat de voorname
grondnag der afbeeldende gebaren, met betrekking tot
den Redenaar, in eene levendige gewaarwording gelegen
is , en dat der ziele diensvolgens hierdoor als 't ware de
kracht benomen is, om de werkingen, tot het afbeelderi
van bijzondere voorwerpen vereischt wordende , te kunnen verrigten. Aandacht immers en oplettendheid, die
tot zulk eerie vertooning allernoodzakelijkst zijn, eifchen
eene infpanning , die met haren toeitand niet fchijnt
overeen te komen , daar zulks eerie werking is , die alleen kan plaats hebben , -wanneer zij door geen indruk of
Berke gewaarwordingen wordt aangetast; terwill in tegendeel tot eene algemeene af beelding geene aandacht of
oplettendheid benoodigd is, maar deze als van zelfs uit
een levendig gevoel fchijnt voort te vloeijen.
Deze aanmerkingen , zoo als een ieder duidelijk zal
ontwaren , kunnen Diet anders dan op den Redenaar toes
pasfelijk zijn.; deszelfs gebaren hebben hunnen grondflag
in den gemaakten indruk, daar zijn oogmerk alleenlijk
is , orn hierdoor den hoorder dadelijk te overreden;
kan dus geene afbeeldingen vertoonen , die met lien
druk onbeitaanbaar zijn.
Wij hebben reeds aangemerkt, dat de voornaamfte
tneest uitdrukkende gebaren zich door het gelaat vertoonen; fchoon fommigen meer uitdrukking veronderitellen
in de werkingen van het overige gedeelte des ligchaatns,
VOOte

CD Emilia Galotti, ade Bedrijf, 7de Tooneel.
(f) Kunst van nabootling door gebaren, Deel IL bl.
Z
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voornamelijk in die der armen en handen ; maar niets i9
duidelijker, dan dat het aangezigt als een gedaantefpiegel der ziele kan worden aangemerkt: want zoo het eene
waarheid zij, dat er wezenlijk eene Gelaatkunde bah ,
niettegenitaande derzelver juiste en naauwkeurige bepaling, tot nog toe, het menfchelijk begrip fchijat te haven te tireven ; indien het, zeg ik , eene waatheid zij,
dat in het aangezigt alle de bewegingen, werkingen en
lijdingen der ziele zamenloopen , en bij gevolg hierin
foms de gewaarwordingen van zelfs worden ontdekt, van
hoe veel meer uirdrukking en beteekenis zal dat zelfde
gedeelte van 's menfchen ligchaam voor den hoorder zijn,
wanneer de fpreker alles aanwendt , om , door middel
van hetzelve , hem zijn gevoel mede te deelen!
Door het aangezigt derhalve kunnen de krachtigfle
gebaren worden vertoond, en, onder alle de deelen van
hetzelve, is het oog voornamelijk gefchikt, om, zelfs
door eenen enkelen opflag , grooten indruk te verwekken : een ern{tige bilk, bij voorbeeld , kan in de ziel
van den hoorder ernilige gewaarwordingen te weeg
brengen ; een vrolijke wezenstrek' zal haar indrukfelen van eenen vrolijken aard doen ontvangen, en niets
is van meer uitwerking dan een treurig gelaat. Daarentegen kunnen de bewegingen van armen en handen , hoe juist en van pas gemaala , alleen als kleine
hulpmiddeleii befchouwd worden; zij beteekenen op zich
zelve weinig, maar bij de overige middelen ter uitdrueking van gedachten gevoegd , werken zij mede ter over.
reding. Dan niettegenitaande dezetve als kleine hulpmiddelen kunnen worden aangemerkt , zal echter fomtijds
een, zoo met opzigt tot de fpraak als tot de andere gets
baren , vrij goed Redenaar hierin inistasten ; men zal
hem bewegingen zien maken , die of valsch zijn, en met
de overige uitdrukkingen niet zamenttemmen , of in re
groote menigte of te fchielijk op elkanderen vertoond
worden. De reden hiervan is , dat men in dat gedeelte van
de uitdrukking de kunst re veel wil raadplegen , zich
eene foort van bewegingen aanwent , die met het waar
gevoel niet altijd overeenttemmen; en van bier, dat zoo•
danig iemand fomtijds gebaren bezigt , die of niets ter
overreding toebrengen , of de ware uitdrukking logenftraffen. Nietregentlaande dit alles, wag de oefening in
dat gedeelte der uiterlijke welfprekendheid niet worden
uitgefloten ; men zou zich aisdan bewegingen aanwennen 2
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nen , die, hoewel zij in den dagelijkfchen fpreektrant
geduld worden, echter in eene ernitige redevoering niet
te pas komen; men zij alleen hierop bedacht, dat men
zich zorgvuldig van alle bewegingen onthoude , die niet
uit het gevoel zelf Karen oorfprong ontleenen.
Het is dus noodzakelijk, zoo als wij boven reeds hebben aangemerkt , dat hij , die eene goede voordragt
zoekt re erlangen , eerst en vooral de fpraak zelve beginne te oefenen, zoo opzigtelijk de duidelijkheid , als
het bezigen der juiste toonen; en door die oefening het
gevoel een weinig opgewekt hebbende, zal hij wel ras
in that zijn, om de juiste geharen, op hetzelve gegrond,
to ondericheiden ; en dan zal in 't einde eene kleine oplettendheid ten opzigte der bewegingen van armen en
handen, of zij namelijk voor 't gezigt van den hoorder
niet aanflootelijk, of te veel in getal zijn, of te fchielijk
op elkanderen volgen, en, eindelijk , de ware uitdrukking
niet logenflraffen, voldoende zijn, om dezelve overal
gepast te kunnen bezigen.
De geharen vereifchen eene zekere overeenkomst; het
oog , bij voorbeeld , moet de bewegingen der handen
volgen , want bijaldien hetzelve zich wendt naar den
eenen kant, en de Redenaar te gelijker tijd gebaren met
de handen , naar den anderen kant gerigt, vertoonde ,
zoude er geene overeenitemming plaats hebben, en de
uitdrukking bij gevolg krachteloos zijn. Hierop is eeh.
ter eene uitzondering , met opzigt tot' de weigerende gebaren, of die eenen affchrik of verachting verbeelden ;
want in dit geval moet het oog eene tegengeftelde rigting
der armen en handen hebben.
In fommige gevallen, zegt zeker hedendaagsch Schrijver (*), vereischt het gewigt van het onderwerp , dat
het oog fpreke v66r den mond, of dat hetzelve door
zijn' blik aanduide , 't geen de Redenaar wil witdrukken.
Bij eene ern/lige redevoering moeten de gebaren, die
door middel van her gelaat worden vertoond , niet te
veel drift of hevigheid aan den dag leggen; men ntoet
door dezelve niet te fterk willen uitdrukken , en als 't
ware met geweld den hoorder doen gevoelen ; want
men zal als'dan niets uitdrukken, en de kracht der geheeCI) Mr. REDMOND DE SAINT ALBINZ.
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heel; redenering zal verloren gaan, of in eenen zooges
naamden Thcatralen train vervallen, die de Redenaar
zorgvuldig moet vermijden, 't Zelfde moet in het oog
gehouden worden ointrent de bewegingen der armen en
handen: deze moeten , in eene ernflige redevoering,
redelijk kort maar tevens los en ongedwongen gemaakt
worden; dezelve moeten niet te fchielijk zijn, maar eerie
gepaste langzaatnheid , naar den aard der uitdrukking ,
behoort bier plaats te bebben : volgens BLAXR moeten
zij meestal in de fchuinte loopen , dewijI loodregte, of
dezulke , welke in eene regte lijn op en neder gaan ,
weinig te pas komen , en meestal gemaaktheid am,

4piden.
Het gebruik van de hand geeft eerie zekere bepaling
aan de gebaren , door dezelve nu near de hoogte,dan naar
de laagte te bewegen , of in de vlakte naar den linker of
regter kant te keeren. 't Is de hand immers, die ontvangt of weigert, die verzekert en bevestigt, die dreigt
of fmeekt, die de uitgeftrektheid, de hoogte en diepte
van eerie plaats afmeet.
De beroemdfte Franfche Predikers bezigden, naar men
verhaalt, zulke zachte en ftille uiterlijke gebaren, dat
zij bijna onbewegelijk fcbenen. Zulks kau het verhevene der waarheden van het Evangelie fomtijds medebrengen; dock meestal dienen de gebaren van een' Redenaar,
wit hij eerie dadelijke overreding bewerken voor den
boorder duidelijk zigtbaar te zijn.
De gebaren moeten noch te veel noch te weinig in getal vertoond worden; maar nu is de vraag, of hieromtrent niet eene bepaling kan worden gemaakt?
Eerie juiste bepaling , fpreekt van zelfs, is onmogelijk , en zulks te willen beproeven , zou eerie belagchelijke onderneming zijn; echter kan de volgende aanmerking , naar ons inzien, den beoefenaar der fpraak eenig;ins ten rigtfnoer ftrekken:
Bij iedere volledige gedachte, indien zij namelijk onder alle de andere gedachten, bij de redevoering uitgedrukt , eerie voorname pleats verdient, en het dus van
gewigt is , dat de hoorder van dezelve een bijzonderen
indruk ontvange , fchijnt een afzonderlijk gebaar,, zoo
door 't gelaat, als de bewegingen van armen en handen,
moeten gebezigd warden. Dan hieruit volgt niet, dat
de andere gedachten , in eene redevoering voorkomende,
van dat gewigt niet zijnde, in% alfieracen geese gebaren
be.
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behoeven. Zulks zou eene belagchelijke ftelling zijn ,
daar de uitdrukking door gebaren nit eene aaneenfchakeling van onderfcheidene gelaatstrekken en bewegingen van
handen en ligchaam is zamengetteld. Doch hieromtrent
is alleen aan te merken, dat, bij de uitdrukking derzelve fomtijds , om geene te groote menigte van onderfcheidene bewegingen ichielijk op elkanderen te vertoonen ,
gebaren kunnen worden achtergelaten , of , zoo zij al
gebezigd worden, dezelve weinig of niet zigtbaar voor
den hoorder moeten zijn, indien namelijk de gedachte,
in het afgetrokkene befchouwd , of bijna van geen aanbelang , of alleenlijk een bijvoegfel of vervolg van een
ander denkbeeld fchijnt te zijn.

33ERIGT EENER ZELDZAME STEENLOZING BUITEN
KUNSTBEWERKING , MET ONGELIJK AAN DIE,
WELKE ONLANGS IN DIT MAANDVVERK DOOR
DEN HERR G. J. VAN WIJ, TE ARNHEM,
IS MEDEGEDEELD.

Wintermaand 1804 werd wijlen mijne dierbare Echtgenoote , Vrouwe M. A. L. M, die, offchoon 74 jaren oud , een goeden welfland genoot , ontwaar,, dat zij
eene bloedige urine loosde , 't welk nu eens ophield,
dan weder zich openbaarde, maar bijzonder in den aany ang van het daarop volgende jaar vermeerderde; klagende daarbij over ongewone inwendige pijnen. Daarop
volgde ziekte; wordende haar, door Karen Arts, vruchteloos geneesmiddelen toegediend. — In Grasmaand
18os loosde zij nu en dan eenig gruis, en vervolgens
kleine fteentjes ; waarop de Heelmeester eene fondeering
beproefde , zonder eenig goed gevolg of iets ongewoons
gewaar te worden. De pijnen in den onderbuik namen
van tijd tot tijd toe, onderhielden hare koorts, en baarden den Artfen niet weinig kommers. Bij dezen echter,,
noch bij den Heelmeester, fcheen eenig vermoeden omtrent eenen verborgen Steen op te rijzen; te meer .daar
de waterlozing altijd zonder merkelijken hinder voortging. — Den rsden van Bloeimaand 1806 begeerde de
Lijderesfe een weinig op te zitten , en verlangde daartoe mijnen bijftand. Met behuip mijner dienstmaagden
haar ophelpende, ontftaat er eensklaps eene iterke loZ4
zing
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zing der urine, met bloed vermengd, wij daarbil
jets hooren nedervallen. Dadelijk vestigen wij daarop
bet oog, en ik ontdek een vrij aanmerkelijken (teen , zonder eenige pijn door de Lijderesfe geloosd. fcheea
nu mijne vreugde, daar ik mijne geliefde Vrouw van
alien verder ongemak meende be yrijd te zullen zien, wi}l
ik, volgens mijti begrip , dien fleen als de oorzaak van
Naar lijden aanmerkte. Dadelijk deelde ik mijne vreugde aan den Arts mede, die, gelijk ook alle de overige
Genees- en Heelmeesters -MET ter ftede, zichniet weinig over den vorm en de grootte van den (teen verwonderde,
Mijne Vrouw veridaarde echter ]tort daarna, dat z.Lj
meende nog meerdere fteenen inwendig te gevoelen: dit
fchreef ik toe aan hare ievendige verbeeldingskracht; te
meer, omdat zij naderhand over geene inwendige pijnen
meer klaagde Hoch eenigen [leen of gruis loo,scle en
de urine vrij helder en natuurlijk van kleur zich vertoonde. — De ziekte echter bleef hardnekkig voortdu.
Ten; zoodat haar dierhaar leven, dagen daarna, een
gevreesd , Maar zacht en zalig einde
De geloosde Steen is over het geheel vrij gelijk aan
dien, wellten de 1-1r. vAN wij, in zijne fraaije Afbeef.
ding, werlegedeeld heeft , hebbende de grootte en gedaante van een klein hoenderei , wegende ruim een en
een half once, en hebbende de breedte van anderhalveu
dnim , de lengte van bet lid des duims. Deszelfs op.
)ervlakte vertoont zich beurtelin,gsligt-bruin en graauw.
De fchors is kalkachtig van card, of van eene naar kalk
gelijkende floffe , en is daarinede allerwegen bezet. Aau
bet fpitfe of bovenfte gedeeite heeft deze (teen ter barver wege een zekeren hand of cirkel, die denzelven als
't ware in twee4 verdeelt. De geheele oppervlakte
met kleine verhevenheden bezet. De ligt-bruine en graauwe kleuren vertoonen zich als kleine afzonderlijke bijge.
wa0en. Het meer donkere doet zich voor als afgebrok.
keld , en is aan de binnenzijde clerk uitgehold; hetgeett
rte wege brengt , dat men dezen fleen bijna zou aanzien
als uit dric deelen beflaande , die met elkander waren
vereenigd. De punten zijn poreus, en aan eerie der.
4etvea fchint de fteen in de blaas, of in den his van
dezelve, yastgehecht geweest te zijn. Na de uitdroogMg heeft hij betzelfde gewigt als bij de lozing behouien. Duidelijk kan men belpeuren dat hij uit carder,
fchei
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fcheidene lagen beflaat , Welke voor affchilfering vatbaar zijn; wanneer hij eene kalk- of krijtachtige oppetvlakte in derzelver piaats zou achterlaten.
Bij deze gelegenheid kan ik niet aizijn het volgende
nog mede te deelen, aangaande eenen eveneens geloosden
Steen, die door mij alhier ontdekt is, en otn meer dan
g ene reden opmerkelijk is. Hij berust thans onder den
Xoninklijken Notaris TEN OEVER, te Dordrecht, die mij
idenzelven heeft Iaten bezigtigen. Deze fteen is mede
langwerpig , of volkomen eivot mig, heeft de breedte
van een' geheelen duim , en de aanmerkelijke lengte van
drie duimen , wegende, buiten deszelfs armatuur,, twee
pncen en zeven engels. Hij is van eenen kalkachtigen
aard, met eene bruine fchors allerwegen overdekt; 1103bende voorts deze bijzonderheid , dat dezelve a21 ja.
rep oud is, zijnde in het vierkant met een koperen ring
beflagen , waarop , in oud Nederduitsch, zeer
deze woorden gegraveerd en te lezen zijn: „ A°. i589.
den 3, dach in Juilius , is Suifanna Franfe defen Steen
,, quit geworden favonds omtre acht oeren, fonder eenige pyn oft weden , danck moet Gode hebben your
fyn grote weldaden
Dezelve fchijnt herkomftig
uit het Weeshuis te Dordrecht.
V. B.
Dordr. d. ao Mei 1809.

DE VOOR- EN NADEELEN VAN ONDERSCHEIDENE
BEROEPEN.

eel is er gefchreven en gefproken over de noodzakelijkheid der ontdekkinge van den aanleg in de
kindfche jaren, en om, in de keuze van een beroep ,
met de natuur te rade te gaan. En, met dat alles , gemeenlijk bepaalt bet geval de bettemming van het kind.
Niet gemakkelijk yak het , inderdaad , om in het
kind de onderfcheidende voortreffelijkheid des toekomfiigen mans uit te vinden. In den loop van eenige weinige jaren ondergaat de ziel eene volkomene omwenteling of vernieuwing. Verfchillende begaafdheden ,
even als verfchillende boomen , doen de bloefems uitbotten, die de vrucht voorfpellen, in vroeger of later
tijdvakken , mar gelange eener inwendige fellikkinge ,
die
Z5
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die het oog des onderzoekers ontwijkt. Zil , die zich
't meest hebben toegelegd op de ontdekking, van de natuurlijke neiging eens kinds, en door een of ander trefsend verfchijnfel bewogen werden, om voor hetzelve tot
een toekomend beroep hunne keuze te bepalen, ondervonden veelal , dat hunne kweekelingen in hetzelve niet meer
uitmuntten noch voorfpoediger ilaagden ,dan de zulken,
die, door toevallige omflandigheden , tot hetzelve werden opgeleid. Weinige Ouders en weinige Leermeesters
zijn in that om hierover naauwkeurig te kunnen oordeelen , als wordende daartoe vereischt eene diepe kennis
van het menfchelijk hart, en eene langdurige ondervinding van de veranderingen , door tijd en toevallen in
hetzelve voortgebragt.
Niet zoo moeijelijk valt het, de voor- en nadeelen der
onderfcheidene beroepen te ontdekken , als om de vootwerpen aan te wijzen , die door de natuur beitemd zijn
om dezelve met eere • aar te nernen.
De Geestelijke ftand fchijnt gevoegelijk te zijn berekend voor de bevordering van het geluk van hem , die zijne
driften kan heteugelen , en eene vergenoegde geaardheid
bezit. Hij is een Christen-wijsgeer, en geniet het ftreelend voorregt, om zijne natuurgenooten in zedelijke,
wijsgeerige en godsdienftige waarheid te onderwijzen.
Onhelemmerd mag hij een der bekoorlijkfte en vreedzaamite levenspaden bewandelen , 't welk door de onderfcheidene gewesten der geleerdheid loopt. Meer
geacht en geeerbiedigd wordt hij gemeenlijk , dan zij,
die door geboorre en rijkdom in verhevener kringen zich
bewegen. Meer meester is hij van zijnen tijd, dat onwaardeerbaar goed, dan de rest der werkzame wereld ,
omdat het waarnemen van zijnen post aan gezette tijden is bepaald. Doch indien hij de verzameling van
geld, 't zij uit noodzakelijkheid om voor zijn gezin te
zorgen , of uit gierigheid , ten oogmerke hebbe , zal
hij zich bedrogen vinden , omdat hij in eenen ftand geplaatst is, in welken zijn wensch bezwaarlijk en niet
met eere kan vervuld worden. Weinig meer inkomen,
dan een Ambachtsman , bezitten velen onder de Geestetelijkheid. Nogtans moct hij eene vertooning Laken van
een goed beftaan te hebben , niet uit een beginfel van
hoogmoed , maar met het prijswaardig oogmerk om de
pligten van zijn beroep waardiglijk te vervullen. Ver.
geefs predikt hij, vergeefs gaat hij met een goed voorbeeid
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beeld voor , indien zijn voorkomen en levenswijze het
beerfchend begrip van welvoegelijkheid wederfpreken
en verachting baren. Voordeelige ftandplaatfen zijn
er; doch deze zijn niet altijd het loon der verdienfte ,
maar dikmaels de vrucht van kuiperij en familiebetrekkingen. Hi; , derhalve , die geene vaste uitzigten
op bevordering heeft, moet, bij zijne verkiezing van
den geestelijken nand, bedacht zijn, om de goederen
dezer wereld te leeren befchouwen in het licht , waarin
zij door de verftandigfte en beste menfcheii befchouwd
worden.
Meer rijkdoms, dan eenig ander geleerd beroep, heeft
de beoefening der Regtsgeleerdheid aangebragt. De ail.
ken, welke in dezen levensfland gelukkig flaagden, zag
then, menigmaal, met rijkdom en eere overladen. En,
inderdaad , de vermenigvuldiging der wetten , en de
menigerlei haarkloverijen , hebben de beoefening der
Regtsgeleerdheid zeer moeijelijk gemaakt ; en fchijnt dezely e, uit dien hoofde , ongemeene vergelding te verdienen.
Doch een meer dan gemeen gelukkige uitllag bepaalt
zich tot eenige weinigen , en velen hebben hunne gezondheid opgeofferd aan het doorfnuffelen van boeken ,
meer onaangenaam dan alle de overigen , zonder ,
aan de zijde van voordeel of van eere, voor hunne
moeite eenig loon te ontvangen. Weinige beroepen ,
misfchien , zijn zoo lastig en ongezond als dat van den
Regtsgeleerde. Zelden worden de vruchten daarvan geplukt, voor en aleer,, door gedurig blokken en door den
ouderdom , de vermogens om te kunnen genieten verftompt zijn: en wat baten dan uitwendige voordeelen?
Over 't geheel gaat het vast, dat, hoewel het beroep
van den Regtsgeleerde, wanneer hij veel praktijk heeft,
berekend is om veel gelds te doer verzamelen y hetzelve zelden met perfoonlijk genoegen bellaanbaar is.
Niet veel aangenaams bevat de voorbereiding tot de
praktijk der Geneeskunde. Met vermaak moge de Wijsgeer de ontleding van een menfchelijk ligchaam bijwonen , als gelegenheid gevende tot de kennis van de natuur ; walgelijk moet, echter,, altijd zijn het gezigt der
rampzalige lijderen in een Gasthuis. Onontbeerlijk intusfchen is die ftudie : want Boeken alleen zijn van weinig nut. Na alle de moeite en kosten ter bekwaamwordinge befteed , is het diep vernederende voor den man
van
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van verdienfte en van een gevoelig hart, te moeten on*
dervinden, dat de zulken vooral worden aangemoedigd,
die weinig meer aanprijzinge bezitten, dan eigenwaan
en een innemend gunitig voorkomen. De Geneesheer,
die, •ngevolge zijner grondige kennisfe, over den uitflag Bens voorgerchrevenen middels met wantrouwen
fpreekt , heeft minder het oor der menigte en wordt
voor onbekwamer aangezien , dan de Route fnoever.
Ondanks alle zijne phyfiologifche kundigheden , indfen
bij de kunst niet yenta om zich naar den heerfchendei
fmaak te voegen, zal hij nimmer veel opgangs maken.
Verftandige lieden mogen hem hoogfchatten ; doch de
dwazen moeten hem in eene koets doen rijden. Indien
hij evenwel veel opgangs make, moet het de eigenaardige voldoening over den goeden uitflag zijner praktijk
vermeerderen , wanneer hij bevindt , dat zijne aangroeijende fortuin met de verligting van den nood zijner lijderen hand aan hand gepaard gaat. Met dit alles is het
niet geraden , zich op de beoefening der Geneeskunde
toe te leggen, ten zij iemand genoegzame tniddelen van
beftaan bezitte , om niet afhankelijk te zijn van de miskenning eerier grillige wereld.
Tot eene fchoone toevlugt verftrekt de Krijgsdienst
voor de zulken, die zich naar de ftille genoegens van
het huisfelijk !even niet kunnen fehikken. Doch hoewel,
voor eene levendige verbeelding , dat beroep veel bekoorlijks bezit , fchijnt bet niet zeer berekend , om immen wezenlijk genoegen aan te brengen , en allerminst
in dagen van ligchaamSzwakheid en van den afnemenden ouderdom. Gelukkig nog mag het genoemd worden,
dat de erkende fatfoenlijkheid van dit beroep bet gevoel
van deszelfs moeijelijkheden doet vergeten.
Hoewel nog minder voor een kalm levensgenot berekend , vindt , nogtans , de Zeedienst genoegzamen toeloop.
Met een ruwen hoop, maanden achtereen, opgefloten
te worden in een houten werktuig , is een levensitand ,
welken niets dan gewoonte en voorbeeld dragelijk kiln*
nen maken. Dit, eater , moet het lot van fommigen
wezen • en 't blijkt niet , dat de zulken , welken het ten
deel valt, minder gelukkig zijn dan de rest des menschdoms. Wijsfelijk fchikt en regelt de Voorzienigheid
de inwendige geaardheid naar de uitwendige omaanaigheden.
Als
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Als minder aanzienlijk , dan alle de boven vermelde,
Wordt het beroep van Koopman geoorciedd. En, inderdaad, de toebereiding tot hetzelye , en de kundigneden ont het geld te bewaren en te verMeerderen hebben
eene natuurlijke (trekking om bekrompenheid van hart
voort te brengen. Alle de overige beroepen fman eenigzins in verband met algemeenebestgezindheid , kennis en
menfehenliefde ; de bedoelingen des Koopmans fchijnen
in eigen bijzonder belang te eindigen ; en hoewel hij
boogst nuttig is voor het algetneen , fchijnt zulks niet
voort te kornen nit eigen bedoeling; integendeel fchijnt
hij altijd bedacht te zijn op eigen voordeel , zoo veel
met zijn karakter, en gevolgelijk met eigen belang, be•
ftaanbaar is. Intusfchen moet het erkend Worden , dat,
in ons handeldrijvend Koningrijk , velen uit het handeldrijvend ligchaam van uitgebreide ktinde en een eerwaardig karakter blijk veto:mini hebben. Orivoorzigtig
zou hij handelen en ziCh bzIagchelijk maken , die eene
goede gelegenheid verwaarloosde om zijnen Zoou tot
een voordeeligen koophandel op te leiden, enkel en
alleen omdat zijn beroep voor minder fatfoenlijk wordt
gehouden, dan dat van een anderen, die, met den titel van Mr. , van honger (tern.
Over 't gnat het zeker, dat alle de beroepen
en levensflanden hunne voor- en nadeelen hebben , verwonderlijk wel herekend ter handhavinge van het gepaste
evenwigt van geluk. Vrijmoedig mogen wij beweren,
dat, hoedanige ook van eenigen derzelven de nadeelen
mogen wezen, alien te (*chattel] zijn boven eeneu Chat
van werkeloosheid, boven die rampzalige lusteloosheid,
die zich genoodzaakt vindt, het vermaak als eene bezigheid na te jagen, en, door hetzelve tot een voorwerp
van naauwiettende achtgevinge re ftellen , deszelfs eigen
wezen te vanictien.
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Ce de viol j'ai peur, c'est de Fa peur.

MONTAIGNE, Liii. I. Ch. 17.

Dangheid is, inderdaad, een vreemde hartstogt; zij bet
all e menfchen van 't fpoor d*alen; zij beroert onze
verflardelijke vermogens ; zij teelc het bijgeloof ; zijfchept
herfenfchimmen ; fomtijds doet zij dezelfde uitwerkfels
als de dapperheid ; van bier bet zeggen, dat niets onbezonnener is, dan een woedende bloodaard.
De bangheid begoochelt dermate het gezigt, dat men
de zulken, die er van bevangen worden , niet zelden
zich in het gevaar ziet (torten , waarvoor zij beducht
zijn. De eertle veldflag, welken de Romeinen op HANA
IVIBAL wonnen , was het gevolg van bangheid. Tienduizend man, door den Conful SEMPRONIUS aangevoerd,
werden eensklaps van fchrik bevangen ; en niet wetende, werwaarts to vlugten , floegen zij zich moedig door
het gros van het overwinnend Leger heen, 't welk op
zijne beurt, door deze onverwachte beweging van febrile
bevangen , terugdeinsde , en onder de Romeinen vermengd de wijk nam.
De bangheid vergroot en doet alle voorwerpen van natun veranderen; zij is het, die het onkundig en ligtgeloovig yolk fpoken doet zien in de nachtwandelaars,
weerwolven in zwarte honden , gefchaarde heerlegers
in de wolken , toovenaars , ten Sabbat gaande , in de
vledermuizen, voorteekens van den dood in het fchreeuwen van den vischarend en den katuil.
Hoe een mensch onwetender zij , hoe meer hij aan
bangheid onderhevig is. De eenzaamheid, de fomberheid der bosfchen , de itilte en donkerheid des nachts,
bet ruifchen des Winds, het klateren des donders , verward en onverwacht geraas , de luchtverhevelingen zijn
voor 't gemeene yolk zoo vele voorwerpen van angst
en oorzaken van vervaardheid. De onwetende mensch
is een kind, wien alles vervaart en doer fidderen.
Hierin ontmoet men de reden , waarom bet gemeen
zoo ligt wonderen ziet in uitwerkfels, van Wier oorzaak het onkundig is. De brandende Bergen, de Eklipfen ,
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fen, de Kometen zijn bij het zelve voorwerpen van ontzettinge , en voorboden van nationale rampen.
Het ergst van alien is, dat, in gevolge eener hoedanigheid, aan het menfchelijk hart zeer natuurlijk, de
vreeze veel fterker dan de liefde de herfens fchuddende , van de zucht tot het goede bijkans alle hare aan.
bidders berooft, om hen aan de zucht tot het kwade
te onderwerpen.
Reeds oud is de aanmerking , dat, ten alien tijde,
de Godverloochening ontfond bij lieden, die de meeste
ftolfe hadden om de Godheid te loven, en het Bijgeloof bij hen, die over dezelve de meeste reden fchenett
te hebben tot klagen.
't Was in den fchoot der wellustigheden van Griekenland en Rome ; 't was te midden der rijkdommen
van Perzie en den Indoftan ; 't was in het binnenfte der
paleizen van Pekin, van Londen en Parijs , dat men
Gods aanwezen allereerst durfde loochenen. De 'Cartaren daarentegen , die geene fchuilplaats hebben , de
verhongerde Wilden van Amerika , de kortzigtige Negers
van Senegal, de Laplanders, de Eskimaux , alle dezen
zien, aanbidden en vreezen de Goden. In alles, wat
hen omringt , overal fchrijven de ongelukkigen verftand
en magt toe aan de verborgene werkmiddelen der onheilen , welke zij lijden , en van welke de oorzaak zoo
wel als het geneesmiddel bun onbekend is.
Niet flechts beroert de bangheid onze verftandelijke
vermogens , maar zij ontzet ons ook van alle middelen,
om ons te beveiligen. „ Pinup Pus," zeide DEMOS••
THENEs tot de Atheners, „ heeft in uwe zielen den
19 fchrik verfpreid , die hem voor u onverwinnelijk
maakt."
Men heeft menfchen van vreeze zien fterven. De
vreeze doet bet bloed ftilflaan en ftremmen.
De vreeze voor fterven verkort het levee ; zeker
is het althans , dat men nooit honderdjarigen , of
zelfs hoogbejaarde menfchen, ontmoette onder lieden ,
die fteeds bang voor fterven waren.
Men heeft gezegd, dat de kogels de bloodaards zoeken,
waar is dit, in den zin , dat de bloodaards het levee
verliezen , hoewel van de middelen voorzien, om het
tan het dreigend gevaar te ontraken
„ Men wijze mij een onvermijdelijk gevaar ," zeide de
Her.
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Hertog VAN PETERBOROUGH I , en ik zal bang zijn,
„ zoo wel als alle anderen."
Hij, derhalve , is Diet de- dappere man , die nooit
vreest ; maar hij, Wiens vreeze nook zoo groot is, dat
zij hem het gezigt verdonkert, of hem het leven boven
de eere doet fchatteu:
Hoewel ik wel verre of ben van met onze Geneesheeren
van gedachte te zijn, dat de razernij enkel het uitwerkfel der inbeeldinge is, gLloof ik evenwel , dat de vreeze
voor die ziekte , , door de vcrbeelding tterk aangezet ,
derzelver toevalien kan verhaasten zco wel als verzwaren.
Men heeft aangemerkt , dat lieden , die het bangst
voor de kinderziekte waren , ligtst daarvan werden aangetast. Was het inderdaad de vreeze , die deze ziekte
aanbragt? of liever,, was het de nabijheid der ziekte , die
door de vreeze zich reeds deed gevoelen ? Dikmaals
wordt bangheid met beduchtheid verward. Men kan voor
eene zaak beducht zijn , zonder er hang voor te wezen. Men vreest GOD, zonder fchrik voor Hem te
voelen. Men kan voor den uitflag van een tweegevecht
beducht zijn, zonder bang te zijn voor zijnen vijand.
Men is beducht om zijne beminde te mishagen , zonder
bangheid, vreeze tioch fchrik voor Naar te ervaren.
Gelijk er twee foorten van moed zijn, die van bet ver.
Rand en van het hart, zijn er ook twee foorten van banga
beid; de eene doer ons voor een natuurlijk gevaar,, de
andere voor eenen tegenttand verbleeken.
Mannen , die in het veld honderdmalen den dood
gebraveerd hadden , heeft men voor de ongenade van
hunnen Heer zien verbleeken en terugdeinzen.
ARISTOTELES vraagt , wanneer de vreeze doer fidderen
en hij antwoordt, dat zij het uitwerkfel der verkoelinge
des ligchaams is. Zeker is het, dat bij vreeze de warm
te vermindert en mar het hart terugkeert; alle de toes
vallen der koude moeten wij alsdan ondervinden.
Deze uitlegging vermindert echter in geenen deele de
verdientle van het antwoord van DAILLY aan zijne benlen , die, midden in den winter, hem van het Plein der
Revolutie naar het Veld van Mars voerende, hem zagerf
beven. G: zijt bang? zeide een dier fchoften. Neen ,
antwoordde de moedige Maire bedaardelijk maar ik
ben koud.
LEO+.
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LEONIE, OF DE HELDIN DER IdLIWELIJKSLIEFDE.

Eene Penciling.

eene betooverende gellaIte begaafd, erfgename van een
Metonmetelijken
D'ARTiourls ,op haar zesfchat, zag
LEONIE

tiende jaar, alle jongelingen van hare landftreek naar hare hand
dingen. Haar Vader, lints lang weduwenaar en alleen voor
eene dochter levende , in welke hij zijne glorie tielde, bad
zich bij zichzelven verbonden , hare keuze niet te zullen dwingen. , Waarom," zoo fprak hij dikmaals tot zichzelven
,, zoude ik mij ontrusten met de inoeijelijke zorg om voor
VP mijne LEONIE te kiezen? Haar hart is zuiver, haar karakter
2, ongemaakt, haar verfiand verlicht; zij heeft geenen anderen
If vertrouweling dan mij. Hierdoor verzekerd, dat ik de eertte
„ van hare heimelijke wenfehen zal onderrigt worden , zal ik:
PS altijd gelegenheid hebben, oin hare denkbeelden te regt tó
3, brengen , indien zij, bij Coeval, met de mijne niet volko.. men overeenttemden. Daarenboven , een algemeen overzigt
„ van alle de partijen, die zich anobieden , is genoeg om mij
te overtuigen, dat 'de fchoonzoon , wie hij ook zij, dies
„ LEONIE mij zal geven , niet anders dan Iltij gelukkig kan maken,
„ dewiji hij dit geliefde kind zal gelukkig waken. 'Lie ik niet
VI alle hoedanigheden, welke een goed Vader moet vorderen ,
in eenen VERSEUIL vereenigd, die met zoo ve41 krijgsroeut
„ zoo veel opregtheid en goedheid zamenpaart? In eenea
2, PLAINVILLE , reeds voor dertig jaren bekend als den kundig .,
„ lien en eerlijkften onzer regenten? In eenen D'ARLEMONT•
dien het edel gebruik van zijne rijkdommen tot den afgod
van het geheete gewest heeft gemaakt?"
De Baron D' ARTIGUES had gelijk; maar het was noch VERSETAE noch PLAINVILLE , noch D 'ARLEMONT , die bet hart van
LEONIE had bekoord. Deze fchitterende verovering was be-.
waard voor Julius DE CLAMECY, een jongen losbol van twintig jaren , die geene andere verdienfle bezat dan eene fraaije
gettalte , geene andere bezittingen dan zijne epaulette en zijnen
degen. Na als pagie gediend te hebben trad hij in den
dienst, en keerde titans , voor de eerftemallfints
zijne kinds–
'
held, in zijne geboorteplams terug. Naauwelijks had de Baron gemerkt , dat hij in zijn huis was geflopen, naauwelijks
hadden zijne medevrijers zelve zijn aanzoek om de hand
van LEONIE al Iagchende vernomen, of hij was reeds meester
van haat hart.
Tot ernitige en menigvuldige aanmerkingen zoude een Zede•
fchrijver bier aanleiding vinden. Misnoegd over tie flechte
keuze van Laomz,zoude hij zijuen LA BRUME openfiran , en
JIANG. 1809. NO. 8.
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twintIgnmal de volgende plans lezen en nithreiden: „ Eenen
trotfchen, onbefcheidenen man, die veei praat en een ellen-.
„ dige grappenmaker is; die over zichzelven met vertrouwen,
„ en over anderen met veracining fpreekt; opvliegende,groot„ hartig , ftoutmoedig ; zonder zeden en eerlijkheid ; zonder our„ decl en van eerie losfe verbeeldingskracht zulk eenen
„i van vele vrouwen te worden aangebeden, ontbreekt niets
„ anders, dan een fchoon gelaat en eene fraaije geflalte."
JULIUS DE CLANIEC7 bezat deze beide voordeelen; zoude het
geoorlofd zijn, LA DRUYERE na te zeggen: „ :tiers onthrak
„ hem derhalve om te worden aangebeden?" Neen! de Schrijver der Karak:ers werd zekerlijk door eene heiraelijice fpijt
vervoerd, toen hij tegen de fekfe deze bittere fchimprede riftfchoot. Mien het niet dan al to waar zij, dat Jura:is met het
aangehaalde portret eene heillooze gelijkheid bezat, is er evenwei
geen grond om te vermoeden, dat het deze beklagelijke verdienfte was, die den fmaak der jonge LEONIE bepaalde. Zij
beminde hem niet, coat er oak de Wijsgeer van zeggc, omdat
hij trotsch, onbefcheiden en hooghartig was; zij zag in heni
die gebreken niet, vermits zij hem beminde. ludien, eludelijk , lieden , die nimmer uitfcheiden van vragen volfirekt
willen hebben, dat men him zegge, waarbij het toekwame, dat een rneisje, met eene zoo gelukkige geaardheid begaard, door eene zoo zorgvuldlge opvoeding gevormd, eene
fehielijke drift Opvatte voor ear' man, barer zoo weinig
zal men bun antwnorden , dat bet waarfchijnlijk een nitcite der Italiaven, of een gevolg
werkfel was' van bet non
van de wet der tegenfir:ya'igiaeden; met deze oplosling zullen
zij zich moeren vergenoegen.
Hoe bet zij, dag aan (lag voelde LEONIE hare genegenheid
voor jtrutis toenemen; maar dag aan dag gal oolc Nu ys, op
aline wijze, haar ecnige nieuwe blijken van One liefde. Onophoudelijic herbriaide hij, dat hij wanhopig was, omdat hij
tiler in die gelukkige tijden leefde, in welke een we/gewapend
Ridder het be&al doorkruiste, OM, met zware lansflagen, den
naarn en de bekoorlijkheden der ionkvrouwe van zljn hart te
doen zegevieren ; hij fprak van niets anders, dan alle zijne
medevrijers te zullen gaan bovechten en den hats breken. Hij
bad een van LEONIES lchoenen gertolen, en dezelve onder een
glazen ftolp gem met de gainntfle opfchriften. Wanneer z!,j
een ruiker lief vallea, raaptc hij denzelven gretig op, en ontbladerde dim] in zijne thee, of in zijnen wijn. Hoe konde zij
zulke overtuigende liefdeblijken wederflaan? LEONIE had veel
vertlaud , zelfs weer fmaak, dan gerneeniijk aan hare jaren
eigen is; zij zoude om de zotternijen van juuus gelagchen
behben , indien zij eene andere dan haar ten voorwerpe gebad hidden; maar dat alles gold Naar; dat alles was bekoorlijk,

„
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ijner overwinninge el te zeker , oordeelde de gelukkige
tail-mar zich niet verpligt, aan de vooringenornenheden vau
eenige dames der provincie zich te onttreklcen die het zich
tot groote eere rekende, het oog eeries jongelings ter zich te
trekken , die het Hof, Parijs en zijn Regiment gezien had,
Zonder van deze voordeelen zich te bedienen, zocht juuus
2elfs de gelegenheden om te toonen, dat hij geenen hoogmoed
bent, wanneer men hem wist te behagen. LEONIE, op zee
keren dag, onverhoeds de zaaldeur open'ende, vond hem in
de zijknmer , ftoeijende met eene jouge mooije kamenier,,
welke hij wilde omheizen. LEONIE, op dit gezigt verzet,
Itameide eenige woorden van verwondering ; doch , zonder
blikken of blozen, gaf JuLtus haar rot antwoord, der hij niet
konde nalaten, hulde te doen aan de fchounheid , weer hij oole
dezelve aantrof: Voor het overige, Mejulvrouxv," voegde
hij er met eene zachter flem nevens, „ gij moot gelooven,
dat een hart, waarin gij regeert, Been deel kan heb,en anti
„ kortftondige verfkooijingen. ' Een oogflag vol teederlield
ontwapenee de jouge maagd ; zij zoude hem fchier verfchuouing
verzocht hebben , omdet zij hem geiloord had.
Intusfchen,altijd doordrongen van haren pllgt omtrent harem
vader, en hog meer beftuurd door hare iiefde en vertrouwen ,
zoude Leone niet voldaan 2ijn geweest over zichzeive, indien
zij de bekeutenis van hare nieuwe gewaarwordingen larger had
uitgetteld, De Baron D'eenoues koede zijne verbaasdheid niec
ontveinzen; een traan bevochtigde zijn oog. ,, Hoe! mijne
„ LEONIE ," zeide hij , de hand zijne e Cochter in de zijne vattencie, „ gij, wier we:eland zoo vroeg rijp was, wier neigin*
„ gen alien zoo nat-auriijk en eenvondigzijn, zijr gij het, miju
„ kind, die onder alie mijne vrienden , ender elle manner,
,, die near uwe hand dingen, uw cog hebt laten vallen op
een jongen zotsirepi"
„ Hij, mijn vader! Het woord
is,.. war hard; misfc'nien beet gij hem nu en dan war los
„ gevonden
dat ontken ik niet; man welk eene braafileid
van karakrer!
gedieniligheden ! welk eene OpiettendOf
en ook onicrent u, mijn wader!"
„ held otrareec
„ Ernftig bepleit gij zijne zaak i"
„ Ach ! mijn wader, de
geheele wereld zoude er eveneens over fprekeu, Gij zult
hem beter leeren kennen, gij zuic hem hoogIceeinen. 0,
„ hoe zu l len wij a ben:Innen! hoe gelnickig zullen wij u ma„ ken!” had haree vader om den lulls gevat ; nook had
de Baron hare liefkozingen kunnen wederaaan, Zachtjes floeg
hij haar op de wang , zeggende: „ Wij zullen ems zien,
„ LEONIE wij zttlien eens zien!" Noe vuriger omhelsde zij
hem; zuchtende drukte hij ham tegee eijeen boezem; hij ging
henen om over bet lot zijner dochtcr na re denken ;.eeoeis
haastte zich om den Ridder te verkondigen, dal hij alles kon*
de hopen van den bestan der vaders.
a2
Al
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Al sanflonds dacht de Baron D'AR.TIGUES neauwkeurige nee
ripen te moeten inwinnen ottrent den jongeling, wien het
gelnk van LEONIE zoude worden toevertrouwd. Maar wat
zoude men van eeneu jongeiing zeggen , dien men niet langer
clan federt twee maanden kende? De mannen verontfchuldig.
den zich, bun gevoelen over hem te zeggen. De meisjes verklaarden, dat hij een zot, man een bekoorlijke zot was. De
bejaarde vrouwen , bij welke de aardigheden van JULIUS niet
zonder verdientte waren, verklaarden haar gevoelen met het aloede fpreekwoord Een Hecht hoofd en een goed hart. ,, Gij ziet,
„ Miinheer de Baron," zeide de deftigfie van alien, dat
„ deze dames tt bewezen hebben , dat de jonge Ct.AMECV een
„ flecht hoofd heeft; maar dit is even zoo veel als of zij
hadden bewezen ,dat hij een goed hart heeft; maar wanneer
„ men met een goed hart een mooije jongen is, zoo als hij,
„ maakt men altijd zijne vrouw gelukkig." De Baron vond
het bewijs volledig; de crust, evenwel, met welken het
werd voorgedragen , zonde niet hebben kunnen beletten dat hij
er om lachte, indien hii had geweten, dat de eerfte beweegreden van het belang, welk deze deftige macronen in den min-.
mar van LEONIE ftelden, de verflandige aanmerking was, dat
er, in jaar en dag, in den kring barer bekenden geen buwelijir
was voOrgevallen.
Met deze eenparige zamenftetnming zijner voorfpraken
paarde winos zijne aanhoudende fmeekingen , en hij deed het
aanzoek zijner familie daarmede gepaard gaan. Spoediger en
krachtiger werkten LEONIES treffend oog en hartelijke liefkozingen op haar vaders hart. „ Denk er aan, dat gij het
„ zijt , mijne ciochter,, die het begeert," zeide hij; „ en
„ gij, jongman," voegde hij er nevens, LEONIES hand in de
zijne leggende, „ wees bedacht, dat gij mij den dood zoucit
„ doen, indien gij haar niet gelukkig maaltte."
De bruiioft was praehtig: de zelfde dames, die (Peer het
huwelijk geraadpleegd waren, waren zeer ingenomen met hare
uitfpraak; zij deden den Baron D 'ARTIGUES optnerken , dat
zijn fchoonzoon onbetwistbaar de Neste danfer was, welken
men funs fang in de provincie had getien , en zij wenschten hem hartelijk daarmede geluk. LEONIE was in verrukking.
Acht dagen duurde deze. zoete dronkenfchap ; gedurende
dezelve verliet haar aangebedene echigenoot haar geen oogenblik. In het eerst verwijderde hij zich eenige wren , vervolgens geheele dagen , eindelijk wendde hij veelvuldige reistogtjes voor near de lanclgoederen , die een gedeelte nitmaakten van LEONIES rijken bruidfchat. Hoe gaarne zouds
zii hem verzeld hebben! Maar hij wist altijd eene fchoonfchijnende reden voor te wenden, om zich van bear gezeIIn het eerst ondervond zij geen ander
fchip te outflaan.
feed,
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teed, date dat zij van den man gefcheiden was, die hear aanwezen bezielde , en dit teed zelfs had let aangenaams ; bet
maakte haar de geheele uitgebreidheid hater Ilefde kenbaar;
bet ging gepaard met het voorgevoel der altijd nieuwe vreugde, welke zij bij de wederkomst van het voorwerp van elle
hare teederheid zoude rapen.
Een hart, welk voor de eerftemaal bemtnt,laat zich ligt met
begoochelingen paaljen: nog lang zoude LEONIE in de hare beweegredenen hebben kunnen vinden ,om den baud te zegenen,
die haar met den echtgenoot verbond , aan welken zij de
voorkeuze had gegeven. De jaloersheid gehengde dat niet ;
dezelve verfpreidde een akelig licht over haren coeftand.
Under de vrouwen, met welke zij dagelijks verkeerde, bevond zich eene jonge weduwe, voor welke g ij vriendfchap
en vertrouwelijkheid begon op te vatten. Mevrouw D'ALZEY
had een zoo innemend gelaat, was zoo Iiefelijk van tong,
bezat zoo indringende manieren ! LEONIE vleide zich
in haat dezelfde zucht te hebben ontdekt tot het aangaan
van eene verbindtenis, van welke zij zoo dierbare vertroostingen voor hare heimeiijke fmart verwachtte. floe feel
groeide bare genegenheid voor Mevrouw D ' ALZEY , op de
untdekking, dat dezelve, om zoo te fpreken, niet minder
dan zij zelve vermaak fchepte in den cmgang met eenen
man , die alle bare gedachten bezig hield I Ligtgeloovige
! Gij weer dan niet, dat die vriendin, welke gij zoo hartelijk liefkoost , in wier boezem gij uwe geheele ziel nitfort, van een heimelijk vuur voor bet fchepfel Brandt, welk
gezworen heeft, u alleen te zullen heminnen? -••• dat zij 't it
nimmer zal vergeven, hoar het voorwerp van eene ongeregelde
drift te hebben ontroofd?
Jumus was lints vele dagen afwezig; zijne treurige gezellin konde hare tranen niet wederhouden in de tegenwoordig=
held van Mevrouw D' ALZEY. Wie zoude er Diet van getroffen
zijn geworden? Hare mededinafter had er gees ander gevoel
van, dan eene verdubbeling van jaloezije. „ Uwe tranen
, zullen dan onophoudelijk vloeijen!" zeide zij tot haar,
h'aar teederlijk in hare armen vattende, ,„ Niet geneeg is het
f t voor mij, dat ik dezelve afdroog, dierbare , ongelukkige
1 vriendini ik moet mij eindelijk met den moed wapenen,
0, om derzelver hrou op te drcogen. 'Vat is dan de oorzaak
„ deter wanhoop? De afwezigheid eenes echtgenoots? Gij
• bemiut hem , niets is natuurlijker ; maar tnsfchen ons ,
wijne beate 1 is er wel eene fchaduw van reden om te treu,1 ren over hergene, zeer waarfchijnlijk, zijn hoogfle geluk
,, Hoe! war bedoelt gij? Mijnheer DE
0, nitmaakt?"
• CLAMKCY zoude, verre van mij ..." „ cu.; zijt nog
0, jong , Lawn, en, vergeef mil dat ik het zeg, nog eene
00 nieuwelinge. Gij verbeeldt u dan , dat een man nooit van
zijne vrouw pat, dap ow meet op zijn geleak over bar
Aa3

350

DE HELM DER TIUWELITESLIEFDE.

• te peinzen? Ach 1 els gij hen zult leeren tennen I"
„ Ik wil niemand behalve juLtus kenncn; en tvanneer hij ten
„ mintle zich van mij verwijdert, ben ik verzekerd..." —
„ Dat het is om eenige beziglteid, die geen nitllel Iijdt? Zie
• daar clan de reden , Wa2COM gij zoo bitters tranen flat!
„ Arm feheap! wilt gij door mij onderrigt worden aangaande
• eene dier gewigtige bezigheden , die.hem zoo dikmaals
,, nit uwe armen fcheuren, en airijd in weerwil van hem zel,, vett? Wanneer gij denkt, dat hij de velden en bosfchen
e , doorkruisr, om voor owe goederen te zcirgen, maakt hij
„ van dezelve een edel en fehicterend gebruik in de tied, weie, nige fchreden van n. Niet cis gij brengt hij zuchtende zijne
• nachten door, inner met dobbelen om bergen gouda, in
zoo als hij
„ het vrolijk gezelfchnp van goede vrienden,
„ zegt, hem het zwere huwelijksjuk he/pen torfchen."
• Wreede vriendin! welke beelden welke onderfiellingen!"
„ Onderflellingen ! rekent gij mij daartoe beitwaam? Is
het eene onderfielling , dat hij in de voorgaande week
*t
„ twintigduizend franks heeft verloren? Is het eene onderflel.
„ ling, dat hij voor eene fonge Mtrice van liefde branch?"
„ Zvviig , zwijg , mijne goede vrienclin I gij doorgrieft
•
• mij! " Zij zwom in hare tranen, en viel op eene canape
'leder. In dezen toeflend befchouwde haar Mevrouw n'at.
ZEY met een wreeden lad y ; voorts hear teederlijk omhelsd
Iebbende, vertrok zich reeds verblijdende in de rampen,
door hare wraakzucht voorbereid.
Ten boogften top deed zij dezelve klimmen door nemetoone brieven, in welke, tinder den fehlin eerier vriendinne, die
baren nom niet konde openbaren , can Mevrouwe ne er.ameCy een trouweloos verflag van het gedrag heares echtgenoots
gedaan werd. Niet den al te wear waren de uittporigheden
des nithuizigen jongen mans, hoewel door de kwaadaardig.
keld en den nijd verzwaard. Bedwelmd van zijnen rijkdom,
trotsch op eenige uitwendige voordeelen, door Inge vleijers
etireeid, door fchranpzieke ligtekooijen ver/eid, had hij zich
fist diets gemaakt, dat hij voortaan voor alle mannen tot mo•
del moest dienen , en over elle vrouwen zegepralen. in den
draiikolk, die hem medeuleepte, werd LEONJE vergeten ,docb
bare tegenwoordigheid bezat nog een onweerthanbaar ver.
1710gen op hem.
Iit ondervond hil nog op den zelfden dag, op welken de
doortrapte Mevrouw D ' ALZEY el haar vergif in de ziel van
LEONE had uitgellort. Zeer tact kwam hij te hula; maar zijne
erne vraag was, det hij hear verzocht te zien: de droef held,
Ipar bekoorlijk gelaat geprent, maakce op hem een diepen
Indruk. Hij wilde er de oorzaak van weten; hoar antwoord
was geen ander den een bekoorlijke Inch, die hoar alleen el.
ren was. In verrukking riep juttus uit, dat zij de.fchoonfie
200 wet als de baste der vrouwen was; in zijne levendige
ver.

DE RELDIN DER. ROWELIJESLIEFDE.

3SE

verrukking deed hij aan zijne lieve wederhelfr eene bijkant
volkomene bekentenis van site zijne dwalingen. Zij wilde
hem niet hooren ; zij ftoorde hem door hare liefkozingen.
„ Mijne LEONIE riep hij , „ voortaan wil ik voor u alIeen
„ l i ven! Lnten v,:ij de fbd en hare ijctele vermaken ontvlug„- ten, en op het land gran wonen , waar gij de jaren unit'
kindsheid hebt gefleten." Die was zoo veel als den wensch
van LEON1E voornit te loopen. Reeds 's anderendaags betroic7
ken zij een verblijf, alwaar zij, even Os in de eertte dagea
hunner vereeniginse, a p es voor elkander waren.
In de verrukkingen :ter vreugdc , die hare ziel vervulde,
haastte zieh de openhartige LEONIE om aan Mevrouw D'ALZET
kennis te geven van haar nieuw geluk. „ Mijne iieve, mine
„ beste vriendin I" fchreef zij haar, „ niets anders dan gij
„ ontbreekt ons bier, om het volmaaktfte tafereel van geluk
„ te vo!tooijen , hetwelk ons op de aarde te genieten gegevea
„ is: want ik gevoel, dat er geen znder geluk kan befiaan,
„ dan ,hetgeen 'in de liefde en de vriendfchap zijnen oorfprong
„ heat."
„ Zij zouden gelukkig zijn I" riep de jaloerfche furie; en
weldra ontving jonws twee brieven van zijne oude vermaak+
genooten. In een' derzelven werd hem gevraagd, op weaken
dag hij het gewaad eenes kluizenaars plegtig zoude aannemen.
In eenen anderen werd hem de voodlag gedaan , om ap de
deur van zijne heremitagie dit graffarift te doen graveren:

Hier ligt b:7 zijne Vrouw, fchoon hij den gees: niet gaf,
.Verliefde Celadon in 't /ember zwijgend graf.
De Ridder wederftond deze fpotternijen. Een derde vriend
gif hem liefde k berigt , dat, indien hij nog draalde met
tte verroonen, een rijk bankier hem de rehoo.;
zich van nieuws
ne ELEMIRE zoude ontfutfelen , die vermaarde danferesfe, op
welke hij openlijk had verklaard aanfpraak te hebben, welke
hij niet konde opgeven, zonder zich in bet oog van zekere
lieden te fchande te maken. Aan de laatfte bedenking kon de
ongelukkige JULIUS geenen tegenftand bieden; hij vermaarde
aan LEONIE dat zekere fchikkingen , aan welke de laatfte
hand moest getegd worden, zijne tegenwoordigheid in de
ftad noodzakelijk maakten : zij ontftelt; zij wil hem terug«
houden,
hij was vertrokken.

(Het Pt hierna.)
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SCAT MEET MEN DOOR DE MEN VAN BEN VDU
TE VERSTAAN ?

Vete Wijsgeeren hebben over de zeden der Volken gefehree
yen; doen zij hebben zich vergenoegd met het ophangen
van een historisch tafereel van de gewoonten en gebruiken der
verfebillende volken, zonder naauwkeurig aan te wijzen , hoe
hunne zeden zijn gevormd. Deze wijze van het oordeel over
de &den der menfchen te leiden, zonder dat men van de regels gewage, die aan dezelve in tie zamenleving ten rigtfnoer
(Hoiden, is ongetwijfeld een voorrreffelijk middel , om de eere
dier Wergeveren te handhaven.
Zoo dra men onderfleit , dat elke natie een oorfpronkelijk ka.
saltier bezit, aan hear hijzonder eigen , en door de Natuur zelve
daargeffeld, zal het gemakkelijk vallen , om in den geest der
natie aileee de bron barer dwalingen, en, gevolgelijk, die van
hare ;arum , te doen vinden. Aldus aan het geval, of aan
eene zeltere natuurdrift, de gebreken der zeden van een yolk
toefchritvende, hebben de Sophisten, het gewrocht de oorzaak doende voorafgaan , tie inrigtingen van berisping one,
heven , die de Maatfehappijen meet of min onteerd hebben , near gelange de botheid en de onkunde der menfchen
de eerzueht en den hoogmoed van bun , welke dezelve had.
den opgerigt, weer of min beguntligden.
Nog heden ontmoet men vele menfehen , die beweren ,
dat de zeden der volken een vroeger befisan den hunne wetten gehad hebben. Zij bouwen dit gevoelen op de grondflei.
Hug, dat men , wetten willende maken , voorshands zeden
asset gehad hebben. Zij, die talus redeneren, verwarren de
zedekunde, die de grondilag der maatfchappelijke orde is, met
41e zedeu, die er altijd de flotfomme, het refultaat, -van zijn.
Door de zeden Mier natie moet men de levenswijze van een
volt vernier. En, intledvad , indien deze levenswijze Odic!
6100r de wetter bepaald worde, die alleen het merk van goed
of kwaad drukken welk de daden der menfehen aan zieh
bebben , door het els een zegen in de zamenleving re doen
voorkomen, 't geen zij ris zoodanig geregeld hebben, dan is
het blijkbaar, elat de zeden , van een velit, in dat geval nit
het ontwerp der wetgevinge voortvloeijende, meet* of minder
eniver zijn zullen , mar geiange zijne wergevers de natuurlijIte gevolgd , of aan de driften het oor geleend
l'ebben. Het karakter eener mile, en de vorderingen, welke zij in de wetenfchappen heefr gemaakt, die het veriland
veriichten en tot het algemeen geluk den weg moeten banen ,
zetien , diensvolgens , ten mantftok dienen van bet vernufc
barer wetgeveren, van hunne zedelijke deugden, en van de
wijs-
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Wijsbeid hunner inftellingen, vermits dit katakter bet noodzakelijk gevolg is van alie de fchakeringen, welke de neigingen Ch hebbelijkheden in het menfehelijk hart act:mitaten. Dit gevoelen wordt bevestigd door het openbare (even
van alle volken,wier zeden verfchillende fchakeringen hebbeit
opgeleverd , naar mate de geest hunuer wetten met de rede
overeenftetride, of daar van verfchiide. De Karthsgers hadden ruwe zeden , omdat wreede inflellingen hen hunne eigen
kinderen aan hunne Godheden deden opofferen. De Spartanen
en de Romeinen hadden krijgshaftige zeden, omdat hunne
Staatsregeling hen ten krijg voerde.
Diensvolgens begrijpc men nu de mogelijkheid, dat eene
natie zeden of eene levenswijze heeft, regelregt ftrijdig met
de natuurlijke zedeleere; en men moet dan bekennen, dat,de
zeden betrekkelijk zijnde tot de wetten, en de zedeleere tot
den mensch, her de wetten alleen die met de gezonde
rede overeenftemmen, welke de goede zeden of de beste levenswijze van een yolk daarfleilen. Maar, geiijk alles tea
langen laatfte verandert, en de loffelijkfte inftetlingen verbasteren naar gerange zij van hare bronnen verwijderen , dus ondergaan zuivere en in zich zelve goede zeden ook verandering , wanneer andere gewoonten verandering doen ont(taan in
het begrip °introit verjaarde wetten , die geene betrekking
meet hebbcn tot eene nieuwe orde van zaken, door eenen
zamenloop van gebeurlijke omfiandigheden daargefte/d. Dit
nadeel , van ' t menfciaelijk verfiand onaffcheidbaar, 't Welk
uit zijnen card verandertijk is, !ant zich gemakkelijk vooruitzien. 't Is de task van de wilsbeid der wetgeveren, de
bijzondere deugden der natien te handhaven, en der algemeene zedeleere eenen waarborg te ftelien, door ten bekwa.
men tijde de oude wetten door nieuwe te doen vervangen, die
river de ornitandigheden in betrekking Nan, en sevens met de
rede en de billijkheid flrooken. Want, even gelijk ho menecheiijk 1igchaam zijne tijdperken heeft, die in deszelfs gee'
veranderingen doen ontftaan , zoo ondergaac ook het ftaatkundig ligehaain omwentelingen, welke zijne eerfle inrigtingen
om verre ftooten.
Indien , derhalve, de mensch, voigens zijnen lard, tot zijn
geluk genegen zij, en de beigingen en hebbelijkheden ontftaan uit de kenhis en de ondervinding, welke men van de
dingen heeft , door de ontwikkeling Van het verfland , zoo
blijkt hieruit de aangelegenheid , om zijue begrippen gehee1
te bepalen bij het rigtfnoer van algemeene nutcigheid, welke,
ten alien tijde, dat der rede was.
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ZONDERLING VERSLAG VAN KANG - HI, KEIZER VAN CHINA.

(Overgenomen nit 4necdotes of distinguished Perfons.)
K ANG-HI was een der door1uchtigtle Vorften, die immer

de g

Keizerlijken Troon van China bekteedden. Bij grooce
beganfdheden een veel omvatrend verftand voegde hij de
fieraden van deugd en godsvrncht. Van zijne vroegile jeugd
et' becoonde hij eene zielskracht, zoo zeer gelchikt om den
zwaren last van het Rijksbelluur te corfehen. Hij held= den
Troon in den pre 1661, en flierf in 1724.
Wanneer zijn l‘Tader , Kcizer CHAM- CHI , op zijn doodbedde
lag, deed hij zijne Kinderen tot hem kornen, om zijri Rijksopvolger te benoemen. Zijnen ondfien vragencie, of het hem
zou behagen Keizer te worden , antwoordde deze vol fehroomvalligheids, dat hij te zwak was om zoo zwaar een last te drag
gen. — De tweede gaf een dergelijk antwoord. Duch de
vraag voorgeffeld zijnde awn den neg zeer jongen SANG-HI.,
die naauwelijks zeven jaren bereikt had , antwoordde deze:
Geef mij het Rijksbefluur; ik zal zien, hoe ik het make!"
De Keizer, wel volciaan over dit floturnoedig en eenvondig
311) woord , zeide: „ Hij is een knaap vol naoed. Laat hij ua
mij Keizer wezen!"
De !ulster en woeligimid des Hollevens fbakten de arbeidzaamheid van KANG - nI in geenen deele. Ilij was ge.
woon zijnen kinderen tc verha!en , om hen tot werkzaamheid
scan te zetten: „ 1k kwam tot den Troon , acht jaren oud
„ zijnde; TCHING en LIN, mijne twee Staatsdienaars , wnren
teffens mijne Leermeesters , en zij deden mij bij aanhou„ dendheid mij. rpeteggen om re leereu, wit een Forst was,
„ en de inarboeiten des Rijks te verita p n. Vcrvoigens onder,, wezen zij mij in de Welfprek-endheid en Diehrkunst. Bij
„ mijnen zeventienjarigen ouderdom b-heerschre de zucht tot
„ letteroefeningen , mij zoodanig, dot ik 's morgens vroeg op„ flond, en haat ter ruste ging. Ik gat' mij in de letteren zoo
„ zeer toe, dat mijne gezondheid daarbij Iced; doch de kring
„ mijner kundigheden word meet en meer uitgebreid, en een
„ groot Rijk kan niet wel geregeerd worden, of de Monarch
moet eene zeer ruime mate van kundigheden bezitten.”
Eenigen hielden dezen Vorst voor oogen, hoe hij afftamde
van de TartaarfcheKoningen. die China vermeesterd hadden;
en hoe bet vreemd was, det hij de zorg voor zijn Perfoon toebetrouwde aan Gefnedenen van Chinefche herkomsc; hij gaf
vrees TIEN re zeer um behierop ten antwoord :
„ vreesd te zijn voor Gefnedenen; daarenboven =lien zij,
dat ik over naijzelven ilrenge wacht houde.”
Wei-
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Weinig tijds v6dr zijn affterven, ontboOd -hij de Prinfen,
Zijne Zo , en voerde hun deze onderrigtende taal re gemoete : „ Ik heb tnij in de Gefchiedenisfen viijtig geoefend
„ en mijue nanMerkingen gemaakt op alles , wat, llaande mijne
Regering,voorviel. Ik hebopgemerkt,dat alien, die anderen
„ Iced zochten te berokkenen , eenen ellendi g en dood ftier„ ven ; dat de zoodanigen , die geen medelijd 'en hadden met
„ anderen , perfonen aantroffen , wreeder dan zij zelve ; en
• dat zelfs Soldaten, die bloedgierig waren zonder oorzake,
„ geenen natutulijken dood TIEN flraft den eenen
„ tnensch door den anderen; en L-lij doet menigmaal den man,
„ die een vergifdrauk gemengd heeft, dien zelf drinken.
• Thans heb ik den ouderdom van twee-en-zeventig jaren he=
,, reikt; ik heb het vierde en zelfs het vijfde geiltcht gezien
„ van vele Familien. Steeds heb ik witargenomen dat ge' in FaPf , vrede en overvioed woonden en Rand hielden
,: milien , die de deugd liefden; dat in tegendeei annoede,
„ ramnfpoed, onheil, onder duizenderlei gedaanten, Familien
• troffen, die zich door ouregtvaardigheid verrijkt hadden,
,, die wraakzuchtig waren en ongeregeld leefden...-- 1k heb
91 uit alles, wat ik zag, opgemaakt, dat de loop der dingen
Vf regtvanrclig is. Zij , die opregt handelen , verzamelen in
vrede de vruchten van hun goed gedrag ; en zij , die
fnood te werk gaan, ontvangen hunne ilraffe zelfs in deze
• wereld."
KANG - HI ' S doordringend verftand , uitgebreide kunde, de
majefleit van zijn voorkomen, zijn moed en onaflatende bevlijtiging van de zaken des Rijks, deden hem van zijne Onderdanen den roemrljken naam van VADEE EN =EDER. 21.1Ns
VOLxS verwerven.

VO0RBEELD VAN DWEEPZUM BIJGELOor.

't

as bet beleg van de Spaarfche Clad Saragosf4 ,• in den
W
• jare 1709, weft: het vOorbectd, bier bedoeld, opleverde. De Monniken, die zich birnen de 'lad bevonden ,
namcn deel am: de verdediging , en deden de inwoners gelooveil, dat zij flechts een terfenfchimming Leger zagen het werk
der tooverije.
De Ceestelijkheid begaf zich in plegtigen ommegang mar
de wallen , om er de fpookfels te bezweren. Doch dezen eerri:
-gevandbztihergfabld,won
het beter onderrigte volt{ de Wethoudera, zich te onderwerpen. Xativa werd Itormendethand ingenomen; een hoop Mon.
niken, die gewapend werden gevonden, werd over de kiln:
gejtagdi de find diendo ten ichouwtooneel van ijsfelijkiteden,
en

56

VOORBEELD VAN DWEEPZIEE PlIGELOOF.

en de inwoners, in Kastilie verftrooid, verftrekten test voorbeelde voor muitelingen. Het zelfde tooneel van dweeperije
en van wraakoefeninge leverde Lerica op. Bij de piondering
der ftad werden de Kerken, wijkplaatfen der inwoneren, verfchoond; doch de Kloosters konden de IVIonniken niet be=
fchermen, die de wapenen hadden opgevat. Op het zien V211
tnenfchen, afgefeheiden van de wereld, belegeringen hardnekkig doorilaande , hunne woede aan auderen inboezemende, en
met de onderwerping van martelaren dezelve met bun bloed
verzoenende, zou men gezegd hebben ,dat het am alle de belangen des Hemels en der Kerke te doen was , en niet om
eene touter menfchelijke keuze tusfchen twee RoomschKatholijke Koningen (van Ftanknjk en Spanje) om over Volken van den zelfden Godsdienst te regeren.

VERZINNING VAN EEN DERVIS.

Perzid reizende Dervis kwam in de Hoofdflad; en in
Eendeinverbeelding,
dat de rijken van het land hunne fchatvat aanzienlijke Ilerbergen beiteedden, zag
ten tot oprigting

hij het Koninklijk Paleis voor zulk een huis aan. Met deze

gedackten vetvuld, gait hij door het eertte, vervolgens door
bet tweede Voorhof, en zoo den trap op naar de Koninklijke
Galerij; bier werpt hij ziin mantel op den grond maakt van
zijn reiszak een hoofdkusfen, en begeeft zich :er ruste. Eeit
Schildwacht, die hem ontdekt, verwijt hem de ontheiliging
van deze plaats, en tracht hem weg te jagen. TerwijI iij bierover twisten, gaat de Koning er voorbij, lagcht over de dwaEng van den Dervis, en vraagt hem, hoe het mogelijk was,
dat hij de Koninklijke woning voor eene Herberg had kunnen
aanzien? Uwe Majegeit, hernam de Dervis, vergun mij
eene vraag: wie waren, vddr uwe Maje/leit, eigenaars van deze waning? „ Mijn Vader," antwoordde de Koning„ mijn
Grootvader en verdere Voorouders." — En na uweilfajegeit, vroeg de Dervis verder, Wien zal het dan behooren? —
„ Zonder twiifel de Priufen , mijne Zoons ," antwoordde de
verwonderde Koning. %kb/ zei de Dervis, een Buis, dat
zoo menigrnalen van Waard verandert , draagt den naam van
een Paleis; terwij1 het in de daad niet anders, dan eene ware
Herberg is.

ME NG ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, RUNSTEN EN WETEN.•
SC HAPPEN, BETREKKELIPE.

REDEVOERING , OVER DE VERPLIGTING VAN ELK
BURGER OlvITRENT Zip VADERLAND IN 'T
ALGENE EN, EN VAN QNZEN LANDAARD
IN 'T BJJZONDER. Door Dr. CORN.
STANT.

(Uitgervoken te Enkhuizen In 't Voiksonderwiji
Tot Nut vats 's ifgenteen.)

De

Mensch is een gezellig wezen. Den trek naar
onderling verkeer prentte de weldadige Schepper
der Natuur , met onuitwischbare trekker' , in elke ziel.
Met vuur van liefde en vriendlchap gloeit in elken boezem , verwarmt het gevoelloosfle, kondite, menfchenhatendfte hart , en haalt de banden, die het gezellige
menschdom onderling vereenigen, naauwer en naauwer
toe ; terwijl algemeene en verfchillende behootten het
zegei der noodzakelijkheid op die gewaarwording druk.
ken. Dit alles was oorzaak van eene nadere vereeniging
der menfchen tot een geheel, deed hun verbonden nal"•
gaan en tot stand brengen , hulp onderling aanbieden en
toezeggen, voordeel en genoegens, tot algemeen geluk
en veiligheid, opofferen; met den woord, dit gaf den
oorfprong aan het maatfchappelijk beftaan der menfchen,
en deed te gelijk, met de gezochte voordeelen, pligten
geboren worden , die , afgetcheiden van alle andere,
welke wij jegens God , onszelven en onzen naasten
moeten betrachten 9 Burger-pligten heeten , omdat zij
alleen betrekking hebben tot het onderling aanges
gaan verbond, en dus alleen als zoodanig moeten aanges
merkt worden. Want elke Staat is immers niet anders
dan een verbond van een zeker aantal, menfchen tot ddtt
Joel, onderling geluk, en door 66n baud, die van lief.
Bb
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de tot elkander,, vereenigd; waartegen zij zich zekere
opofferingen getroosten , en tot bepaalde pligten algemeen aangenomen en vastgefteld, zich verbinden.
Het maatfchappelijk beftaan der menfchen levert alzoo
een zeker, niet te miskennen, gezigtspunt op, waaruit
de Mensch zichzeiven , om zijne verpligtingen als Burger te kennen en te volvoeren , noodwendig moet befchouwen. Met dit zoo belangrijk onderwerp willen wij
ons thans bezig houden , en zullen , tot dat einde ,
vooraf trachten eene fchets op te hangen van de burgerlijke pligten in 't algemeen, derzelver oorfprong ,doel en
gevolgen te ontwikkelen , alsmede den toetsiteen aan te
wijzen, waarvan men deze, om hunne innerlijke waarde te kennen, moet beproeven; om daarna dit alles meer
bijzonder op ons, als Nederlanders, toe te pasfen.
Elk Mensch, zonder onderfcheid, is Lid eeuer Maatfchappij , om 't even of hij tot de zwervende Volksflammen , dan tot een gevestigden Burgerftaat behoore ;
om 't even , of hij de nog onbekende Afrikaanfche binnenlanden , of de fchaars bewoonde kusten van het barre
Noorden bewone , dan wel het befchaafd en gematigd Europa zijne wieg en bakermat mag noemen : ane zelfde verpligting, ddn gelijke wil, edn overeenkomflig doel verbindt
hem aan de maatfchappij , waar hij is ingelijfd , en waarvan
hij een wezenlijk deel uitmaakt , daar een gelijk belang,
de zucht naar eigen geluk , hem aan dezelve boeit. Van
bier niet alleen die tevredenheid met het land zijher inwoninge , welke wij ontwaren bij hen, die den onvruchtbaarften, iliefmoeder/ijk bedeelden grond bewonen, maar
zelfs dien fterkfprekenden trek derwaarts , zoo dikwijle
waargenomen bij dezulken , die, in vruchtbaarder theken gevoerd , in gunfliger en voordeeliger omflandigheden verplaatst , en in meer verlichte oorden overgebragt,
hunne armoede, ruwen hemel, onvruchtbaren bodem en
onbefchaafden toefland , boven die alien, hebben terug
gewenscht zelfs met opoifering van elle voordeel en
gemak , ja , wat meer is , onder het bedreigen en doorftaan van de grootfte gevaren , op alle mogelijke wijze,
getracht hebben weder te bereiken. Wekt niet het hooren van 't zoo beroemde Koelied foms bij den Zwitfer
het, hem veelal doodelijk, heimwee op ?
Maar waarom is nu de Mensch zoo gehecht aan de
Maatfchappij, tot welke hij behoort? waarom verlangt
hij dear beitendig te verblijven ? en waarom begeert hij
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dat, in tegenftelling van andere, foms , in velerlei opzig,
ten, meer gelukkige Staten ? Meestal uit eene als 't ware
aangeborene neiging. Immers wanneer geen bljzonder be4
Lang, 't zij om 't ambt, hem opgedragen , te bekleeden,
om de handelbetrekkingen , waarin hij geplaatst is, voor
te than , om den omvang der wetenlchappett I die hij
inoet aanleeren en beoefenen, te voltooijen , of om een
middel van bellaan te zoeken of te vestigen , dringende
redenen oplevert, om het Vaderland voor eene vreemde
landftreek te verwisfelen; of wanneer grillige verkiezing,
of noodlottige onvoorziene omftandigheden hem niet nopen tot het opzoeken van oorden , buiten den Vaderlandfchen bodem gelegen; zoo hecht hij zich, bij voorkeur , aan het plekje gronds, waarop hij geboren is,
om daar zijne vaste woonplaats te vestigen , en wel
zonder dat bijzondere voordeelen hetzelve boven andere
landen verheffen , zonder dat dikwijls tijdelijk belang of
welvaren hem boeijen, of de banden van bloedverwantfchap , of des huwelijks , hem bifiden ; — dan is 't alleen
die aangeborene neiging , die elk hart bezielt, die wij,
wel is waar, veelal als een blind , maar ook te gelijk
heilzaam , vooroordeel kunnen befchouwen , dat even
zoo toevallig het gevoel leidt als het lot en de plaats
der geboorte voor den menach toevalligheden zijn, waar.
door zijne keuze bepaald wordt, of liever die hem zonder keuze, zonder dat hij denkt om te kiezen , doer
verblijven waar hij is, en zijn lot verbinden aan dien
Staat , die hem federt zijne geboorte herbergde en befchermde ; — dan wordt die plek gronds hem heilig en
dierbaar,, waar hij het eerfte Licht ontving , waar hij
alle befcherming genoten heeft, waar zijn geheele beItaan zich ontwikkelde , waar hij tot mensch en burger
gevormd ward; dan ontkiemt het beginfel van vertrouwelijkheid. Len dankbaar gevoel van erkentenis voor
genotene veiligheid en befcherming paart zich daarmede ,
en bij de naauwkeurige kennis van de bijzondere voordeelen, bij het geheel eigen worden met de fpijzen, vermaken , gebruiken en inftellingen van dat land, krijgt
hetzelve eene zoo uitfluitende waarde en bijzondet
overwigt in de fchaal van ons gevoel, dat dit , niet
den , de kiefche oordeelvellingen van nadenkend vertland overftemt , en zoo geheel verftomt, dat alleen het
itugge oordeel van zoogenaamde fterke geesten hier eene
ad*
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andere keuze doen , en die , met hoe veel naberouvi
ook, fonts kan volhouden.
Zoo geheel vertrouwelijk, nit een beginfel van dank.
baar gevoel , aan het geboorteland gehecht , voelt elk
rnensch zich gelukkig op den grond, dien hij bewoont,
en in de omflandigheden, waarin hij geplaatst is : en
daar hij, bij het gevoel van, in dit opzigt, geheel gelukkig te zijn , geen denkbeeld koesteren kan , dat een toeBand, ergens elders te zoeken, hem gelukkiger kan doert
worden , vormt dit eerie groote tevredenheid van aid ,
en ftrengelt den band, die den . Mensch aan zijn Vader•
land binds, en zijn Burgerfchap omvat , onontknoopbaar
vast. Terwijl , naar mate de roem, then zulk een Land,
't zij in heldendaden , 't zij in wetenfchappen kunilen , 't zij in welvaart, boven andere verheft, booger en hooger itijgt , ook deze zucht tot in 't overdrevetie wordt verhoogd ; zoodat hij met eene geestdrift voor
hetzelve wordt ingenomen die niet zelden aan het bui.
tenfporige grenst.
Dit Vaderland nu, waaraan de Mensch zoo fierk ,foms
met zoo veel geestdrift gehecht is, heeft, daar het zijten Burgeren , uit den aard van 't maatfchappelijk vet.
drag , veiligheid en befcherming toezegt en derzelver geluk
bevestigt, ook wederkeerige eiCchen op zijne inwoners;
en deze zijn van hunnen kant gehouden tot de betrachting van die pligten omtrent hetzelve, waarop het, uit
hoofde van datzelfde maatfchappelijk verdrag , wederkeerig de biliijkfle aanfpraak maakt.
Deze pligten than met die, welke de Mensch zichzerven verIchuldigd is, in 't naauwst verband; zij vloeijen,
even als deze, nit de zucht tot geluk voort , ademen liefde
voor den Vaderlandfchen grond en deszelfs bewoners ,
en kunnen, voor zoo verre zij hoofdpligten zijn , in deze korte, maar veel omvattende zinfnede begrepen worden: door vereende pogingen zorge te dragen voor het
beflaan en de veiligheid van het Vaderland, en alles aan
te wenden, wat, niet met verwaarloozing van alien geoorloofd eigenbelang, maar evenwel des noods met opoffering van hetzelve, in flag is, den bloei en de welvaart
van hetzelve, en van. zijne inwoners, te bevorderen en
te bevestigen. firertoe zijn uiterst vermogen aan te
wenden , geene poging onbeproefd te laten , veel min
heilzame ondernemingen en inrigtingen te dwarsboomen,

of

ODITRENT NET VADERLAND.

361

of zija eigen welvaren op de puinhoopen van den Vnderlandfchen voorfpoed te vestigen, zijn niet mm gewigtige eifchen , uit de natuurlijkfte drangredenen afgeleid,
die elke Staat van zijne bewoners vordert.
Urn aan deze gewigtige pligten te voldoen, onderzoeke ieder Burger zijne neigingen en krachten naauwkeurig, zoo wel die nog fluimerend in zijnen boezem verborgen liggen , als die reeds ontwitkeld zich voor zijn
onderzoekend oog vertoonen. Hij bepale daaruit zijnen
bijzonderen toeftand, en ontdekke alzoo, in welk opzigt
bij zijn Vaderland, boven zijne algemeene verpligtingen,
ook in 't bijzondere kan van nut wezen, zonder die algemeene pligten daarbij te verwaarloozen of min te achten. En bij 't voldoen aan zijne heerfchende neiging,
bij 't behoorlijk ontwikkelen en aanwenden zijner krachten tot dat einde , kan hij, met roem bekransd , de edellie laurieren inoogften , zijne eigene eerzucht , die
groote fpringveer onzer edele daden en hartstogten , verhoogen en voldoen, en alzoo zijn Vaderland den hoogften dienst bewijzen , die uit zijnen bijzonderen toeftand
voortvloeit , en zeldzaam door iemand anders, behalve
hem, zoo volkomen kan bewezen worden.
Daar nu alle de gevorderde pligten eene onmiddellijke
betrekking hebben op het heerfchend Volkskarakter ,
zoodat zij de heilzame ftrekking daarvan bevorderen , en
deszelfs verderfelijken invloed tegenftaan en onderdrukken moeten ; zoo is eene naauwkeurige kennis , overweging en toetfing daarvan hoogstbelangrijk , om aan onze
neigingen die (trekking te geven , welke voor 't Vaderlandsch belang de nuttigae is, althans, onzes inziens,
de voordeeligite fchijnt te wezen.
Daar ook het waar geluk van een Volk afhangt van
deszelfs zedelijken toeftand , zoo is de Zedekunde, en
wel bijzonder de Christelijke Zedekunde , eenige , de
zuiverfte toetstteen van dat karakter,, en van de regeling
dier pligten , die elk Burger zijn Vaderland fchuldig
is. — En deze leert hem, het algemeen belang tot her
hoofddoel zijner burgerlijke bemoeijingen maken ; zijn
arm, zijne kundigheden en invloed het Vaderland ten algemeenen nutte wijden ; zij doet hem gewillig het offer,
dat het Vaderland van hem vordert, dragen ; zich gelaten onderwerpen aan de rampen , die het Vaderland
onderviadt , en hem, als een lid daarvan, drukken; zij
zet hem aan•wedrfland te bieden aan die verleidinBb3
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gen , welke zijnen burgerpligt zouden kunnen doen wan
kelen , en hem ten verrader zijns Vaderlands maken ;
doet hem , als een andere mama , het Samnietisch
goud' verachtelijk van de hand wiizen , en getronwheid ,
bij armoede , boven rijkdnm, door verraderij en meineed verkregen , Men; zij doet hem zijne pogingen
fpannen , om de vlekken en de heerfchende ondeugden,
die zijnen Landaard aankleven , tegen te than; om de
onmatigheid wier heillooze invloed de Vaderlandfche
deugden ondermijnt en verpest , de fpringveren van nationale veerkracht verlamt, en de rijkdommen vernielt, —
om den wellust en zijne fchandtooneeten , die Natien
ontzenuwen en den heldenmoed uitdooven , als eene hoofd.
ondeugd onder de ondeugden , els eene pest en geefel
van het menschdom, te vlieden. Zij leert hem, in elle
de verfchillende betrekkingen, waarin hij als een werkdadig, arbeidzaam Burger verkeert , eenen ijver en getrouwheid aan den dag leggen , die de betrekkingen ,
waarin hij, zoo tot zichzelven, als tot zijn Vaderland,
geplaatst is , allezins van hem vorderen , zijn tildelijk
voordeel en de bloei des lands vereirchen , en hem op
duurzame en beftendige achting aanfpraak geven ; zij doet
hem , door een wettig huwelijk , aan de infpraak der
natuur voldoen , en de kracht der burgerlijke wetten
handhaven en verflerken, om daardoor de fchandtoonee.
len van den wellust te verwijderen , het Vaderland gezonde kinderen te verfchaffen , en deze , door eene deugdzame en verftandige opvoeding , tot edele menfchen
kundige , werkzame en deugdgezinde inwoners , brave
burgers , getrouwe huisvaders en moedige helcien, of
tot eerwaardige en lieftalige vrouwert , kuifche echtgenooten en tetrhartige moeders te vormen ; om alzoo,
zelfs bij eene verbasterde Natie , eerie nakomelingfchap
te verwekken , die de vlekken, welke het nationaal karakter ontfieren , nitwisichen , hare verbastering herftellen tot de oorfpronkelijke edelaardigheid te rug brengen , en te gelijk eene fchoone reeks van edele en roemvoile deugden kan verfpreiden.
Zoo nu deze lesfen der Christelijte Zedekunde , do
lesfen van het Evangelie , met dien ernst en naauwkeurige gezetheid worden waargenomen, als de omftandigheden , waarin het menschdom verkeert , de onvolmaaktheid, die hetzelve aankleeft , toelaren, dan vestigt
de mensch in den fchoot van 't gelid& Vaderland ,
zijn
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zijn eigen geluk , en, wat nog meer zegt, dat van eene
gewenschte nakomelingfchap; een geluk, gegrond op het
itreelend vooruitzigt van welvaren , van deugd , van
roem , en van eigen achting; een geluk, dat zeker volgen moet, en de zaligfte bewustheid van pligtsbetrachting medevoert, tot op dat oogenblik, waarin wij, dit
aardsch tooneel verlatende, zullen verplaatst warden in
den gezegenden kring van Hemelburgeren.
11.11■11=

En nu, mijne Landgenooten! wat algemeen waar is,
geldt dat ook niet van 't bijzondere? en is niet de betrekking van elk Burger tot zijn Vaderland ook de onze? of zouden wij zoo verre van alle deugdzame beginfelen ontaard zijn , dat wij , gelijk OCRRRSE getuigt,
ons nagenoeg in dien !hat bevinden, dat wij geen karakter meer hebben , en tot den hoogstmogelijken [tot Van
verbastering vervallen zijn (*)? 0 Neen ! het Vaderland, dat hoogst dierbaar voorwerp your elk weldenkend
hart , wordt nog hartstogtelijk, ook door ems , bemind.
Hier, trouwens , ontwikkelde zich ook de kiern van ons
aanwezen , die ons aan het niet onttoog , en ons het ge.
luk van to bettaan deed ondervinden; bier rustte onze
behoeftevolle kindsheid , under de befcherming der verzorgende liefde, in het fchommelend wiegje ; bier dartelden wij onze prille jeugd in zorgelooze fpelen door,
en genoten wij alle de genoegens , aan ons annzijn verbonden ; bier ontwikkelden zoo wel de knoppen der
vreugd, als de zaden eenes edelen naijvers, die ons de
loopbaan van eer en geluk opende ; bier houwden wij
veilig onze haardtteden en altaren naast elkander, mogten de zaligende indrukken van den besten Godsdienst
ontvangen , en zoo ook ons eeuwig geluk zien onituiken en vestigen ; hier rust ook de asch van dierbare
voorouders , bloedverwanten en vrienden , die wij hernia
den , der edelite mannen , die wij hoogfchatten, der dap,
perfte helden , wier nagedachtenis wij erkentekjk vereeren,terwij1 de nagalm hunner edele deugden en roemvolle
daden een zacht vuur van liefde en hoogachting, met
den wil van navolging , ontfteekt. En zouden wij bq
dit
(*) Karakterliande, gde Stukje,
b4
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dit gevoel den eerften burgerpligt, de liefde tot het Vaderland, misfen? zouden wij onverfchillig zijnen rampvollen toeitand befchouwen , en onaandoenlijk zijnen
roem en zijne gelukzon zien tanen? Neen ! dit is onmogelijk voor het Nederlandfche, het gevoelige Nederlandfche hart, dat nog niet ontaard is van de deugden der
Voorvaderen, en waar door nog het onvervalschte bloed
der Bataviereu ftroomt.

Natuurtrek tot het Land, waarin wij 't licht aanfchouwen,
En waar wij, door geboorte, of ander burgerregt,
Onze outers ongefloord bij onze haardfleen bouwen
Hoe gretig kust ons hart de banden , die gij legt1
Mijn dierbaar Vaderland was met u ingenomen,
Van dat de Batavier, in dit annul gewest,
Zijn vrijheid gelden deed bij 't werelddwingend Romen ,
En op Civilis deugd haar' grondflag heeft gevest (*).

Maar vordert dan ook dit ons zoo waardig, zoo dierbaar Vaderland niet zulke pligten van ons, als het, naar
zijne bijzondere omftandigheden gewijzigd , van elk Burger vorderen kan? Zeer zeker ! Vat elk mensch zijn Va.
derland verpligt is, zijn wij ook aan het onze verfchuldigd , en zijn dit des te iterker , hoe gewigtiger de drangredenen zijn, die deze eifchen doen, hoe benarder deszelfs toeftand is, en hoe verder de verwijdering van
bet oorfpronkelijk zedelijk of natuurlijk bellaan kennelijk
doorilraalt; wij zijn die des te dringender en des te
naauwkeuriger verpligt waar te nemen (zoo er ooit Braden in de naanwkeurigheid van pligtsbetrachting kunnen
worden toegelaten) hoe meer de omitandigheden , waarun Vaderland verkeert , uiteenloopen, of de ver..
fchillende betrekkingen', waarin wij zelve geplaatst zijn,
en waarin wij tot het Vaderland ftaan , nieuwe en onclerfcheidene pligten van ons vorderen.
En offchoon alle de inwoners te zamen genomen den
Burgerftaat uitmaken , en dus die pligten alien en gezamenlijk moeten betrachten; zoo zij het voorbeeld van
den onverlaat , die hen met voeten treedt , geenszins de
dekmantel, waaronder wij ons van derzelver nakorning
zouden willen verfchoonen. Zelfbelang leverenimmer een
bedriegelijk oogpunt op, waaruit wij onze ware verpligiingen befehouwen noch leere ons dezelve met eene
valo
na )OM ) Liefde vow het Taolfrlani,
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valfche verw te teekenen I die in 't donker of althans in
tie fchaduw te plaatfen , en alzoo itilzwijgend en
onachtzaarn voorbij te gaan. Veel min zoeke men in
een bedorven hart , ziedend bloed, oploopend geftel ,
verkeerde gewoonte , ongepaz,te levenswijze, heerfchende gelteldheid en opvoeding , oorfpronkelijke redenen ,
om pligtverzuim verfchoonlijk te waken, of zich aan de
betrachting der wetten te onttrekken. Neen , op elk en een
leder voor zichzelven rust de dure verpligting, om zijn
eigen of aangenomen Vaderland op alle mogelijke wijze
voor te ftaan, deszelfs wetten en inffellingen naauwiteurig te kennen en te betrachten, deszelfs roam en welvaart
net al zijn vermogen uit te breiden en te bevorderen ,
om alzoo het geluk van den beminden grond , en gevolgelijk zijn eigen geluk, en dat van zijne medehurgers en
makomelingen , te vestigen en te verzekeren. Zoo wordt
tie band, die den Burgerflaat verzekert, naauwer toegehaald ; zoo voldoen wij aan de groote les van onzen
Reiland, die ons leert, dat, onzen naasten lief te hebben als ons zelven , een hoofdpligt is, die, met de
liefde tot God gepaard, den inhoud van Vet en Profeten omvat.
Elk beginne derhalve de verbetering van zijnen zedelijken toettand van zichzelven af, zonder zich aan zij.
nen buurman, zoo die al eens verkeerd mogt handelen,
te floren , maar ook zonder zich van hem, zoo hij zijne pligten betracht , te ]aten voorbij flreven; en zoo elk
dit doer, en van zichzelven af begint om zich te beteren , zoo doen wij dit alien, en den gevoel, d6ne Item, den hartstogt zal dan ons alien bezielen , en ons
eendragtelijk doen handelen , en fireven naar dat gene
en groote doel, — het hell van 't Vaderland.
Welaan dan , Landgenooten ! fcharen wij ons gennenlijk hiertoe om het Altaar des Vaderlands; plegtig belovende , met verzaking van alle hijzondere denkwiizen ,
elk in onze ziel, onder opzien tot God , dat wij voortaan,
tensgezind , ons Vaderland boven alics zullen betninnen ; dat wij deszelfs wetten eerbiedigen, onze burgerpligten hoogfchatten , en alle onze vermogens
-aanwenden , om die zoo ijverig , zoo getrouw en zoo
volkomen , als ons mogelijk zijn zal, te vervullen. Dan
zullen wij den roem van ons dierbaar Vaderland, hoc
ook bezwalkt, weder doen fchitteren; deszelfs gezonhene welvaart op nieuw vestigen en doen herleven ; de
waarft
h5
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waardige zinfpreuk onzer Voorvaderen : Eendragt mnakt
magt , in den vollen omvang harer beteekenis , Raven,
en een geluk, dat, helaas! zoo niet althans den
meesten onzer, onbekend is, aan ons Vaderland en onszelven verfchaffen , en onzc lieve Kinderen , als de
rijkite erfenis, nalaten.

BERIGT AANGAANDE D g GENEZING EENER GROO.
TB GESCHIKTHEID TOT DE ZWARTE STAAR
(zimattrofis.) Door den Hofraad HENNING ,

te Zerbst.

Een

perfoon , tusfchen de 40 en go jaren , werd te
Zerbst, wegens herhaalde misdaden , in het Tuchte
huis gepiaatst, en aan het wolfpinnen gezet. Dezelve was
zwart bruin, kort en gedrangen van geilaite, net zwarte glinfterende oogen , gewoon aan eene voedende levenswijze , nooit ziek geweest , en vooral book aan
de oogen. Nadat hij Brie :menden lang had vastgezeten, begon hij over verzwakking des gezigts te klagen,
welke dagelijks toenam, zoodat hij eerlang naauweiijks
meer alleen kon gaan. Dear de Lijder in zijn werk zeer
naarftig was, dacht de Geneesheer in den beginne , datde
kwaal ontilond nit eene te groote infpanning des gezigts
in de fijne wolfpinnerij; waarom hij hem dien arbeid
verbood , en de gewone ontlastende en alleidertdd , voor
zulke gevallen pasfende, geneeswijze voorfehreef: terwiji
hij hem ook beter voedfer, dan de gewone Tuchthuiskost ,
bezorgde. Ondertusfcben bragt milks geenerlei verbetering in het gezigt te wege; wordcnde de kwaal dearentegen van dag tot dag erger. Thans ftreefden er
steeds, zoo bet fcheen , een oneindig aantal roode en
violette punten en lijnen voorbij zijne oogen, met vermeerdering van duisterheid en eene zigtbaar toenemende
verwijdering des oogappels.
Terzelver tijel befpenrde de Lijder eene drukking midden op het boold , en eene prikkeling door de /edema ten; terwip eene voorheen bij hem pleats grijpende neiging tot uftwafetnen geheel ophield. Deze 'verfchijne
fell bragten den Geneesheer op het denkbeeld dat er
een rheumatifche prikkel aanwezig ware, en dat de kwaal
veela1 veroorzaakt wield door gebrek aaer genoegzaarn verware
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warmende dekens op zijn bed. Hierin werd derhalve
verbetering bezorgd , en teffens alles aangewend, hetwelk in zoodanige gevallen pasfende is, onder andere
ook het Extr. .elconiti , tot een half groin om de
vier men.
Niettegenilaancle eene zoo wel inger .tete Geneeswijze,
werd de kwaal van tot dag erger; zoodat het gezigt des
Lijders Reeds verwarder werd, en er hem, in de lucht,
itukken , als geheele boombladen , fchenen te vliegen.
Hierop befloot de Geneesheer, om, na de aanwending
van een tterk Purgeermiddel , zijne toevlugt tot de Belladonna te nemen , en hem 's morgens en 's avonds het
volgend poeder toe te dienen :
Pulv. herb. et radio. Belladon. gr. j.
Sacch. alb. gr. X.

M.
Dit Geneesmiddel verwekte bij den Lijder enkel eene
geringe duizeligheid, zoodat men daarmede onafgebroken kon voortvaren. Dan , daar de pols aanmerkelipe
voller werd, deed de Geneesheer den Lijder aderlaten,
en bet hem veel Gerftewarer drinken ; terwijl hem ,
tot meerder afleiding , van tijd tot tijd Mosterdpappen tegen de voeten werden gelegd.
De uitwerking der Belladonna was in dezen zeer
Rekende. Want naanwelijks had de Lijder daarvan dertig greinen gebruikt , of hij kon de voorwerpen wederom op een affland van dertig of veertig fchreden onderfcheiden. Ook was zijn gezigt binnen den tijd van eene
maand volkomen wederom heriteld. Bij nacht zweette de
Lijder ook wederom; doch het aanmerkelijkst was in dezen de aanhoudende fterke pislozing, welke hierdoor
werd verwekt.
Na verloop van een jaar begon deze Gezigtsverduistering weder te keeren, zonder dat men daarvan eene
kennelijke reden kon ontdekken. Thans keerde men,
gelijk van zelve fprak , tot het gebruik der Belladonna, na het nemen van twee krachtige Purgatien, terug. Bij deze gelegenheid waren zestien greinen Belladonna voldoende ; terwiji dezelve ook wederom ,
fchoon niet zoo fterk als voorheen , door de piswegez werkte.
VER..
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VERSLAG VAN HET LEVEN EN DE SCHRIFTEN
VAN GOTTHOLD EPHRAIM LESSING.

GOTTHOLD

EPHRAIM LESSING ' S Grootvader,, THEOgenaamd, was Advokaat te Kamenz, in
Pomeren, alwaar hij Hoofdfchout werd ; hij was afkomaig van een Protestantsch Leeraar , wiens naam,
CLEMENT LESSING, vermeld worth in een verdrag reeds
van den jare 1580. THEOPHILUS had eerie befchaafde
opvoeding genoten , en eenen naam gemaakt door het
uitgeven van eene Twistrede , aan de Univerfiteit van
Leipzig, in den fare 167o , getiteld : De ReligionumTo•
lerantia. Dit !Ink werd een erfgoed in de familie, en
had gevoeligen invloed op de denkwijze van den Kleinzoon.
De Vader, JOHANNES GOTFRIED , was een veelfchrijvend man. Hij fchreef: Vindicice Reformationis Lutheri ;
Disquifitio Historica de Confeslione Fidel quam Protestanles Hispanid ejecti, 1559 , Londini ediderunt ; rinisnad•
1.•erfa Historica in Crypto-Socinianorum Colle pja Biblica ,
en vele Godgeleerde Verhandelingen in 't Hoogduitsch.
— nil trouwde , in den fare 1725 , met eerie Juffrouw
FELLER, Dochter eens Protestantfchen Leeraars te Ka•
fnenz, wien hij in zijnen post opvolgde. Hij verwekte
bij haar twaalf Kinderen , vijf van welke hem overleefden. GOTTHOLD EPHRAIM , de oudfte van alien , werd.
op 22 Januarij 1729 geboren.
Hij genoot eerie opzettelijk godsdienflige opvoeding:
ziju eerfte boek was de Bijbel; in zijn vijfde jaar kende
bij den Catechismus reeds van buiten , kon verfcheiden van LUTHER ' S gezangen met' veel bevalligheids
opzeggen, en had aanmerkelijke vorderingen in 't La.
tijn gemaakt, waarin hij door rumius, een jongeling
van eenige taalkunde , onderwezen werd.
De Vader was een voorttander van uittlekende talenten , en ftreefde naar de eere van herbergzaamheid voor
laintlenaars en lieden van letteren , Welke 1Camenz kwamen bezoeken. Vooringenomenheid boezemde dit ongetwijfeld den Zoon in, aangaande de najaging van letterroem. Onder zijne gasten be yond zich een portretfchilder, die met het gezin zeer gemeenzaam werd. Hij
porPHILUS
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porfretteerde het kind , fpelende met een vogelkooi.
„ Neen, " zeide het jongsken , „ niet met een vogel„ kooi , maar met een ilapel boeken zoude ik
„ willen uitgebeeld worden." Van dezen vriend nam
LESSING les in het teekenen, toen en naderhand. Van
dit oogenblik of dagteekende zijn fmaak voor de fraaije
kunflen, in welke hij , in rijpere jaren zoo gelukkig
flaagde.
Op zijn negende jaar word hij naar eene kostichool te
KOnigsbruck gezonden, aiwaar zijn leerme.ester MYL/US
ondermeester was geworden ; des bovenweesters naam
was KEINZE. Zoo fnelle vorderingen maaitte hij, dat
hij, twaalf jaren out' zijnde , voor dertienjarig went
verklaard, en, na een tireng onderzoek , aangenomen
in eene fchool te iLigisfen, in welke alleen jongens van
die jaren en bevoegde bekwaamheden werden aangeno.
men. Voor honderdentwintig kinderen was die kweekfchool beficmd.
Grieksch. en L31:jit waren eigenlijk de ultiluitende
voorwerpen der beoefeninge. Zonder eenen voorraad
van Grieksch, kunnen de wetenfchaps. en kunsttermen ,
en de hoofdeigenfchappen van opltelien , niet veritaart
worden. Zonder eenen voorraad van Latijn, kunnen de
hedendaagfche talen , vor,ral de zuidelijke , geene vastheid
in 't geheugen vinden , waaraan derzelver naamlijst zich
kan hechten. Het Fransch, da Aardrijksktande en Gefichiedenis hebben inderdaad insgelijks hunne waarde; dock
zij laten zich , in vergelijking gefproken, gemakkelijk
Leren ; de gemeene bewecgredenen der gezellige Vetlteeringe zijn genoeg orn tot derzelver verkrijging te
nopen ; zoodat hij, die alleen met Latijn en Grieksch
van de fchool gaat, op den ouderdom van vijfentwintig
jaren die kundigheden daarenboven zal verkregen hebben; dock hij, die op de fchool alleen de gemelde kundigheden zal hebben opgedaan , op den ouderdom van
vijfentwintig jaren zich zal beklagen, geen Grieksch en
Latijn geleerd te hebben. Te Meisfen vertoefde LESSING vijf jaren, en herdacht altijd met genoegen aan
het tijdperk, aan 't welk hij de vastheid zijner klasfi.
fche, geleerdheid was verfchuldigd. Zucht tot kleinigheden (waarvan LESSING niet vrij was) en een valsch
gevoel van evenredigheid, wattle belangrijkheid der Bingen betreft, hecht ligt op het overladen geheugen
des doorkundigen Geleerden. Dikmaals geeft hij meer
acht
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acht op accenten dan op woorden, op woorden dan op
volzinnen; in ftede van in den Historiefchrijver naar
daadzaken en grondregels te zoeken , en in den Dichter
naar eene hooge vlugt van verbeeldinge of gewaarwordinge , zoekt hij naar eene twijfelachtige lezing , of
een onregelmatigen maatklank. Dit beet, de taal niet tot
een werktuig , maar tot een uiterst doel van onderwijs
re Mellen ; even gelijk de Neger zijnen ketel om zijns
zelven wille l en niet em zijne nuttigheid ,godsdienfliglijk
vereert.
Veel bezat LESSINC van dit natuurlijk vooroordeel,
den Geleerden eigen, en hadeene belangelooze zucht voor
Grieksch en Latijn ingezogen. Terwiji hij nog ter fchole
ging , bearbeidde hij voor zichzelven THEOPHRASTUS
hoewel het geen fchoolboek was. Ook vertaalde hij,
ten dien tijde , verfcheiden Odes van ANACREON
thans onder zijne gedichten voorhanden , en gat- blijk
van zijne vooringenomenheid met TERENTIUS
een
voorteeken van zijnen toekomftigen fmaak voor het tooneeldicht.
De naam van zijnen leermeester in de wiskunde te
Meisfen was KLEMM: fpoedige vorderingen maakte hij in
die wetenfchap ; doch de wiskunde was nooit zijne geliefde oefening. Hij ondernam inderdaad omtrent dezen
tijd eene vertaling van EUCLIDES ; doch hij maakte van
de meetkunde alleen in zoo verre werk , als dezelve
voor zijn Criehsch dienstbaar was. In 1746 verliet hij
tie fchool; zijne laatfte prijsverhandeling was een Latijnsch opftel De Mathematics: Barbarmum.
Het vroegfte zijner oorfpronkelijke dichtftukken in 't
Hoegduitsch bezingt den flag van Kesfelsderf ; het werd gefchreven in 1746 , op zijns Vaders verzoek , die een
kompliment verlangde te maken aan eenen LuitenantKolonel CARLOWITZ.
Nu vertrok LESSING naar de Univerfireit van Leipzig ,
met oogmerk om er in de Godgeleerdheid zich te oefenen. Tot nog toe was zijne naartligheid door bedwang
verfterkt , en zijn gedrag door naauw toezigt geregeld.
Thans bey ond hij zich in 't midden van nieuwe medgezellen , velen van welken jongelingen van de groote wereld waren. Zij bragten hem in den Schouwburg,
waarin hij vermaak vond, en lachten met zijne lompheden , welke hij begon te hervormen. Hij nam een rijd.,
dans- en fchermmeester aan; oefende zich verder in het
Fransch
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Pransch,
met
eenige moeite bewooghij zijnen Vader om deze offeranden
aan de Bevalligheden te bekostigen; in zijne houding ,
zeden en manier van fpreken werd hij een man naar de
mode. PALLAS fcheen hij met APHRODITE geheel te
hebben verwisfeld. LESSING was er op uit om boven
anderen uit te munten , en was er voor berekend; maar
in het Collegie werd hij de belhameI meer der vrijden•
kers dan der ftrenge onderzoekers. 1-113 nam den fchijn
aan of gevoelde inderdaad eene diepe verachting voor
de Hoogleeraars aldaar ; mi.sfchien dacht hij, op fchool
zoo veeltehebben geIezen , dat hij van hunne lesfen weiatig of geen nut konde trekken. Somtijds vernederde hij
zich om ERNESTI en EaSTNER te gaan hooren, over 't
Grieksch en de Wiskunde ; maar hij was aan 't hoofd
van eerie foort van fekte onder de Studenten, die van
IediJheid hun werk maakten, niet omdat zij niet wilden
onderwezen worden , maar omdat zij daar boven zich
verheven achtten. Niets van de Geneeskunde verflaan.
de, maakte hij zich een hoog denkbeeld van de Hoogleeraars in die wetenfchap, en verzocht zijnen Vader,
Arts te mogen worden. Intusfchen nam hij die oefening
met er daad bij de hand, doch werd dezelve welhaast
moede; 't was in de gehoorzaal niet, zoo als zijn ionge vriend verhaalde, dat hij eenen Curfus over de Zwangerheid bijwoonde ! Een gewoon gevolg van te vroeg
aanbevolene naarftigheid is onmagt van die te kunnen
volhouden. Kinderen zoeken in verandering van onder.
werp de verpoozing , die men hun niet veroorloft in
verandering van bezigheid to vinden ; indien zij het wezenlijk tooneel niet van buiren mogen veranderen , veranderen zij het denkbeeldig tooneel van binnen; de hebbelijkheid duurt voort , en van bier dat vroegrijpe verilanden gemeenlijk veranderlijk zijn in hunne werkzaamheden. De jaren van zorgvuldige opvoedinge zijn niet
naar evenredigheid vruchtbaar in uitmunters.
LESSING'S groote geleerdheid en vroege talenten wekten de aandacht van vele mannen, die den gewonen tijd
de Collegien hadden bijgewoond. NAUMANN, een Heldendichter,, thans vergeten , wiens NIMROD Coen eenigen
naam maakte, zocht zijne verkeering. LESSANG. werd
van zijne fraaije makkers over zijn verkeeren met zulk
eenen zot uitgelagchen. „ Geen gezeifchap," antwoordde hij, „ is zoo onverdragelijk als dat van eenen,
die
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die niets meer dan een Heer is ; alles is even laf,
zonder dat men kans heeft om eene zotternij te hooren ,
95 daar men om kan lagchen , of een trek van vernuft,
waardig om onthouden te worden. Ik bemin de op9,
regtheid van NAUMANN 'S trotsheid ; hij leest mij
„ ne verzen voor, en ik hekel dezelve ; hij verdedigt ze
„ als autheur , en wij leeren beiden hij fchrijven ,
„ en ik bekritifeeren. Dit is een natuurlijk inftinft van
den kunftenaar. Hij wil ongemeen zijn. Oude lie„ den zijn doorgaans opregt.” LESSING'S nieuwsgierigheid lion lieden van den gewonen ilempel niet dulden :
zijn ftelregel was : „ Denk verkeerd, maar denk voor u
32 zelven.
Nu en dan bezocht hij GELLERT , den Fabeldichter,
die aan zwaarmoedigheid onderhevig was. Bens vond hij
hem, eenige boeken van godsdienitige drijvers van flrengheid voor zich hebbende liggen , dienende om onrust
aangaande den toeftand der ziele aan te jagen. LESSING
was geen vriend van dit flag van fchriften ; hij ried GELLERT, zijnen CALVINUS te verbranden , en eenige vrolijke wellustige ankles te lezen. GELLERT nam dit kwalijk: „ Ontrust mijn geloof niet , den eenigen troost in
,/ mijne ellende." LESSING wenschte hem beterfchap ,
nam affcheid met medelijdende beleefdheid , en kwam er
niet meer.
Profesfor KaSTNER, zoo bekend door zijne Puntdichten als door zijne bedrevenheid in de Wiskunde , had
een Disputeer-collegie over eenige onderwerpen der befpiegelende wijsbegeerte aangelegd; de meest gevorderde Studenten worden aangezocht , om er leden van te
worden. LESSING was er twee jaren lid van, en muntte Hit door de Route oorfpronkelijkheid zijner gevoelens, en door de fcherpzinnigheid en menigte van bewijzen , die hij ter verdediginge aanvoerdo. In dit gezelfchap maakte hij kennis met ZACHARIA , den Treurdichter , met de beide SCHLEGELS , de eene van welke na
derhand Deensch Historiefchrijver werd , inzonderheid met eenen jonger Broeder van zijnen eerften Leermeester,, CHRISTOFFEL MYLIUS, die, veelligt, aan de
fekte der Vrijdenkers geene groote eere deed, doch bunne floutfte leerflellingen met eene kracht van welfprekendheid voordroeg, die dezelve in het redetwisten
aangenamen ingang deed vinden, en LESSING niet flechts
maar ook bijzondere verkeeaan zijne openbare
ring
55
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ring deed deel nemen. MVLIUS was dikmoals flecht bij
kas , en zeer berooid in zijn gewaad; nogtans verzelde
hem LESSING op de ftraten en openbare wandelplaatfen ,
met eene hooding van zelfvoldoeninge, en fcheen zijne
eer te Mellen in de vriendfchap der wijsbegeerte , die
met gefcheurde kleeren gaat. De mode der Ongeloovigheld (want zij was thans mode te Leipzig) fchijnt haren
grond gehad te hebben in de aanmoectiging, welke VOLTAIRE en andere .Firanfcbe Anti-cbristenen thans aan het
Hof van Berlin vonden , en wier fchriften in Duitsch•
land opgang begonnen te maken.
MYLIUS gaf een Weekfchrift in 't licht, de Vrijdenker genaatnd , welk geenen bijval vond en van korten
duur was.
WEISSE , de Tooneeldichter en Kindervriend thans
Student te Leipzig, doch geen lid van het Disputeercollegie , was insgelijks een van LESSING 'S gemeenzame
vrienden ; beiden hadden even veel zucht voor bet Tooneel , en vertaalden te zamen in Hoogduitfche Alexandrijnfche verzen den Hannibal van MARIVAUX. LESSING bezocht zoo wel de Kleedkamer als de Bak. fill
verkeerde met de Aateurs en Aetrices , en [fond in hooge
gunst bij Madame NEUBERIN eene voortreffelijke Actrice en fchoone vrouw, thans Dire6trice van den Leipziger Schouwburg. Men geloofde, dat hij veel invloeds
had op hare keuze van tooneelftukken en de inrigting der
decoratien ; alsmede dat hij een welkom kritiek was aan haar
toilet, en een beftendig gast in het boudoir. Eenige oude
Ae-teurs , BRUCKNER bij voorbeeld , herinneren zich, in
LESSING 'S tegenwoordigheid repititie gehouden te hebben, en bij zware plaatfen door hem te zijn onderrigt
geworden. „ Hij las," zeide BRUCKNER, „ met na„ druk oordeelkundig, maar niet deftig genoeg om
„ openlijk te reciteeren."
In den jare 1 749 , wanneer LESSING'S Vader verwachtte , dat zijn Zoon of de gewijde Orde aannemen , of in
de Geneeskunde zich zott laten promoveeren , brak de
bommel uit, en had ongenoegen ten zeer natuurlijken gevolge. In den Godsdienst geloofde hij niet, en de Geneeskunde beviel hem niet. „'t Was met moeite (fchreef
„ hem zijn Vader) dat onze bezuiniging toereikte, om
n duslang te hebben kunnen onderhouden; en zoo„ den wij daartoe niet in Itaat geweest zijn zonder den
onderitand , van frads wege, alleen voor do Studenmstio. 1809. NO. 9.
Cc
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„ ten in de Godgeleerdheid beflemd." — „ fic gal geen
„ Proponent (antwoordde LESSING) en een huichelaar
,1 worden." — „ Dan moet gij (herfchreef de Va.
„ der) voortzan voor uzelven zorgen." LESSING ondernam dit.
Thans ontlastte hij zijne portefeuille van alle bare
volledige brokken , voornamelijk beftaande uit berijmde
vertalingen , toen hij nog op fchool was vervaardigd ,
en ftortte dezelve in een Tijdfchrift , door MYLIUS te
Hij vertaalde uit het Fransch
Leipzig ondernomen.
eenige tooneelaukken rn
die genoegzaen opgang maakten , om zijne behoeft' en ten grooten deele te vervullen.
Ilij volgde Madame NEUBERIN en hare troep naar Hamburg, zond een wekelijksch papier van zijn eigen maakfel in de wereld , het model van zijne volgende TooneelpoEzij , bevattende oordeelkundige aanmerkingen
op het tooneel , alsmede zoodanige vertalingen van
Franfche ftukken, als door de Mteurs niet waren aangenomen. Zijn eerfte oorfpronkelijk fluk was getiteld
de jonge Zutheur, en werd Madame NEUBERIN ' S troep
met bevende handen aangeboden. Zij las het met meer
partijdigen nadruk dan dien van fmaak en vriendfchap,
wenschte met een profetisch vertrouwen hare bekenden
geluk met den dageraad van oorfpronkelijk Duitsch tooneelvernuft , fpeelde het met al haar geivone vuur,
deed het bij de Hamburger toehoorders eene zegepra.
lende ontmoeting behalen. LESSING was gelakig ,
door de hand der fchoon'heid met den krans des vernufts
gekroond. Tegen de volgende vertooningen moesten
er eenige veranderingen in het ftuk gemaakt worden,
en des Dichters naam zou vermeld ftaan op de aankondigingen voor den avond, als te zijnen voordeele zongefpeeld worden.
In dien tusfchentijd kwam er een brief van Kamenz,
meldende dat zijne Moeder op iterven lag , en hem verlangde te zien, en dat zij hoopte , nog bet middel te mogen wezen om hem met zijne familie te verzoenen. LESSING kende het afgrijzen , waarmede zij zijne verbindtenis met de tooneelisten befchouwde , en de fmart , welke zij over het openlijk aankondigen daarvan zou gevoelen. Hij gaf last, dat zijn naam op de aankondigingsbiljetten niet zou vermeld worden, en vertrok , hij
vriezend weder en onder fneeuwviagen, met den postwagen naar Karnenz. Zijne Moeders ziekte was afgeno.
men 2
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men, of te hoog opgegeven, ten voorwendfel om hem
thuis te ontbieden. Veel had LESSING door de koude
geleden , op eene reize, met zoo veel hartelijkheids
van moederliefde ondernomen , en was zelf een yoorwerp
van bekommernisfe en mededoogen , ten voile berekend
otn het huisfelijk liefdebetoon te zijnen behoeve te
doen ontwaken. Zijn berouw werd vermoed , en hij
met hartelijkheid ontvangen ; van ({ads wege verkreeg
hij nog voor een jaar verlenging van onderfland, en met
kleine moeite haaide de Vader zijnen Zoon over, om de
Collegien nog een jaar bij te wonen , eer hij omtrent
eenen levensfland een vast befluit nam.
LESSING keerde inderdaad naar Leipzig terug , maar
niet tot de aangename dagen zijner voorgaande genengten. Madame NEGBERIN was ongenaakbaar ge.
worden , 't zij omdat zij eene voordeeliger verbindtenis
bad aangegaan met een Heer van Obfehatz, 't zij haar
natuurlijk gezond verftand en gevoel haar aanzetteden,
(Dm met LESSING ' S vrienden zamen te werken, om hem
tot een werkzaam Leven te doen wederkeeren. Bene
jonger Mtrice , LORENZIN genaamd , was de EGCHA.
RIS welke die CALYPSO nerving. Onder een verzierden naam deed LESSING met haar eene reize naar WeeNen. Men luisterde elkander in 't oor,, dat hij het hartzeer moest ondervinden , van als Aceur geenen indruk
gemaakt te hebben. De ware toedragt dezer reize ligt
in ' C duister; doch toen zijne gereede penningen verteerd
waren , vestigde hij zich te Berlijn, hood zijne letterbekwaamheden den Boekverkooperen aan, en zond aan
zijnen Vader een berigt wegens zijnen behoeftigen that,
die inderdaad dringende was. Het volgende gedeelte
eenes briefs aan zijnenVader,omtrent dezen tijd gefchreven, fchildert den that zijner uitzigten:
„ Gij eischt volfirekt van mij om thuis te komen.
Gij fchijnt te denken , dat ik te Weenen naar den post
van Tooneelfchrijver voor het Hof dong. Gij geeft
voor te weten , dat ik de reisgenoot van MYLIUS
ben en met poetfemaken flechts roggenbrood verdien.
'
Gij befchuldigt
mij met het inbrengen van valfche voorgevens om herwaarts te keeren. Beter behoorde gij
rnij te kennen , dan mij van dat alles te verdenken.
„ 't Geen mij 't meest verwondert , is uw weder.
ophalen van het oud verwijt , rakende mijne Blijfpelen.
Nooit heb ik beloofd, gene andere weer te zullen leCc2
zeu
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zen of fchrijven ; en gij zijc te redelijk om het te vorderen. Gij zegt dat ik te Wittenberg mijn geld aan het
koopen van tooneetfpelen verfpild heb , en dat alien,
met welken ik briefwisfeling houd, tooneelfpelers zijn.
Van Weenen fchreef ik aan den Baron sEILLER; hij is
Direaeur van,alle de Oostenriikfthe Tooneelen; doch
is een man, met welken het eene eer is, en mislchien
van nut zijn kan, Kennis te houden. Op Koppenhagen
en Dantzig houd ik ,briefwisfeling, en /la op het punt
van aan den Heere cREBILLoN, te Parijs, te fchrijven,
wiens Catilina ik vertaald heb. Is 't zonde , buiten de.
muren van Kamenz bekend te zijn ?
' ,Gij zegt, dat ik veel begin en niets ten elude breng..
Is dat wonder? Mufffl fecesfitm ftribentis et otia queerunt.;
maar nondum Deus nobis b‘ec otia fecit. En, ecnter, indien ik de onderfcheidene voltooide aukken opnoemde,
die ik, onder de eene of andere gedaante , tot eenig oogmerk heb doen dienen , zouden zij niet zoo weinig in getal zijn; doch ik wil u de lijst niet zenden , want
zoudt het overige nog meet dan de tooneelltukken afkeuren. Ik wenschte wel, dat ik nooit iet anders darn
tooneeldukken had gefchreven; dan zoude ik thans
betere omitandigheden zijn. Die ik te Weenen en Hanover aan den man gebragt heb , waren mij niet onvoordeelig.
/, \Vat aangaat den post in de Philologifche Kweekfchool te Gottingen, dezelve zou mij wel voegen; very
lies dien niet uit het oog , bid ik u. Indien gij dien
post verkrijgt, zal ik terffond thuis komen. Doch indien gij omtrent mij geen bepaald uitzigt hebt, is het
beter dat ikhier blijf, alwaar ik bekend , opgemerkt en
bevorderd kan worden. 't Is geenszins onverfchillig,
waar men zijne bevordering verbeide.
„Stamij toe, dat ik hier nit p LAuTus een gefprek aanhale van eenen Vader, die over zijnen Zoon insgelijks
niet voldaan was.
•

,, Non optime Imc font, neque ego ut xquum cenfeo ;
-

Verum meliora funt quam quo deterrima.
Sed hoc unum confotatur me argue animummeum,
,, Quia qui nihil aliud nifi quod fibi foli placer
Confulit, adverfum Hum nugas agit;
Mifer ex animo fit, fecius nihito facit,
„ Sum fenectuti is acriorein byemen parat," &c.
py Zoo
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SI Zoo redelijk zijn deze gedachten , dat gij niet
knot nalaten , dezelve bij te vallen. VTaarom moet mijlieve moeder zich ongerust maken ? Het moet haar
om 't even zijn, waar ik flage, mits ik flage. Hoe zij
zich kon inbeelden , dat ik te Weenen van Godsdienst
zou veranderen, kan ik niet begrijpen ; maar die inval
zelf toont, hoe hoog uwe vooroordeelen tegen mij zijn
13.,eklommen. Doch God, vertrouw ik , zal mij gelegenheden fchenken om te toonen , dat het mij aan het wezen van den Godsdienst noch aan kinderlijke liefde
mangelt."
Een andere brief verfpreidt licht over den aard zijner
bedoelingen en gevoelens.
„ Ik verzoek , dat gij de gefchrevene papieren, die itz
mijnen lestenaar liggen , wilt overzenden, en de bladen,
tot opfchrift hebbende: Liefde en Wijn, niet terug houden. Het zijn meest vrije navolgingen van ANACREON,
en niet van zulk eenen aard, als onder d berisping eenes
redeliiken Zedefchrijvers vallen.
11 Vita verecunda est , Mufa jocofa mihi , was de
Verontfchuldiging van MARTIAL'S in foortgelijk een
geval ; doch zij kennen mij weinig, die mijne denkwijze naast de zijne plaatlen: de bijnaam , welken uwe Theologifche geftrengheid mij toevoegt , is niet verdiend.
War zou er van HAGEDORN ' S roem worden, indien 't
zoo ware?
Inderdaad , de eenige reden hunner aanwezigheid
is mijn wensch , om mijne hand aan allerlei foort van
dichtkunde te beproeven. Ten zij iemand vele proeyen doe, kan hij omtrent zijnen natuurlijken kring van
werkzaamheid geene zekerheid bezitten ; en /hij loopt
gevaar, door zich in eene verkeerde the& te hewegen,
om voor middelmatig door te gaan, terwij1 hij , in de
regte fireek loopende, zou hebben kunnen uitmunten.
't Is SENECA ' S raad: Omen; operarn impende, ut te aligud dote notabilern facias.
„ Indien de naam van: Duitfche MOLIERE niij met
regt konde gegeven worden, zou ik een eeuwigen naam
gemaakt hebben. Om voor de vuist te fpreken , banelijk verlang ik dien te verdienen ; doch ik ben van des.
zelfs omvang , en mijner eigen onmagt, volkomen bewust. Handel ik verkeerd , met eene loopbaan te zijn
ingeflagen , in welke tot nog toe weinigen mijner landgepooten hebben uitgemunt? Heb ik ongelijk , een befluit
hebCc3
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bebbende genomen, niet af te laten van fcbrilven , tot
dat ik een meesteriluk in de wereld zal gezonden heb.
ben ? Uw betoog , dat een goed Tooneelfpelmaker
llechts een gemeen Christen maakt , doet bij mij weinig af. Een Plijfpelfchrijver is iemand, die de ondeugden in een belagchelijk licht ftelt. En heeft de ondeugd aanfpraak op onzen eerbied ? en mag niet een
Christen er den fpot mede drijven? Indien ik een tooneelfluk fchreef,, 't welk bij u Theologanten lof zou behalen gij hefchouwt dit als onmogelijk — of indien ik
de verachters van hun beroep in een belagchelijk ooga
punt voorflelde ; beken dat dit uwe fcherpheid eenigzins zou verminderen."
Een andere brief eindigt aldus:
„ Zal ik dan altijd beilraffing moeten hooren over
mijn kennishouden met mijnen ouden fpeelmakker
nos? Sed facile ex tuis querelis querelas matris agnot.
co, (lute, licet alias pia et integra, in hunc nimio fiagrat odio. NOftra amicitia nihil unquam aliud fuit,
adhuc est, et in omne tempus erit , quam communicatio
fludiorum. Hanc culpari potest ? Rants immo nullus
mihi cum ipfo fermo intercedit de parentibus meis , de
officiis qua; ipfis vel przeilanda, vel deneganda lint , de
cultu Dei, de pietate, de fortuna vet hac vel illa via
amplificanda , ut habeas, quem in illo feduEtorem et ad
minus justa inffigatorem meum timeas. Cave ne de muliebri odio nimium participes. Sed virum te fapientem
fcio , juftum tequumque: et fatis mihi contlat , te illud
quod fcriplifti , amori in uxorem , amore too
limam , dedisfe. Veniam nit dabis htuc paucula Latino
fermone Hurls mandasfe ; flint enim qum matrem ad
infpicionem nimis offendere posfint. Deum tamen obtestor,, me Warn maximi facere , amare et omni pietate
colere (4)."
(*) „ Gentakkelijk , ecbter, ontdek ik , nit uwe klagten,
„ cite van mijne moeder, die, hoewel anderzins godvruch.
„ tig en opregt, tegen hem van te Mellen haat gloort. Nooit
„ was onze vriendfchap iet anders, is het heden niet, en zal
het nimmer zijn , dan gemeenfchappelijke letteroefening,
„ Kim zij zulks kwalijk nemen? Zelden , is nooit heb ik met
„ hem gefproken over mijne orders , over de pligten, die
„ omtrent hen betracht, of hun moeten geweigerd worden,
„ over den eerdienst aau code , over de godsvrucht, over
,, de.
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deze of gene wijze om zijn fortuin te bevord,eren; zoodit
„ gij hem voor eenen verleider, en eenen opftoker tot min
„ regtvaardige dingen , zoudt kunnen aanzien. Zie toe dat gij
„ niet te veel in vrouwelijken haat deelt. Maar ik weet,
„ dat gij een verflandig, regtvaardig en billijk man zijt: en
„ 't is bij mij uitgemaakt, dat hetgene gij fchreefc, om eene
vronw, uwer Iiefde allerwaarcligst, te believen, gefehreven
„ is. Gij zult mij wel vergeven, dat ik dit weinige in 't
„ Latijn heb gefchreven: want het is van dien card, dat mij„ ne moeder, door achterdocht, het kwalijk zou kunnen ne,, men. God roep ik intusfchen tot getuige, dat ik haar
„ zeer hoog acht, bemin, en met alien cerbied in mijn hart
,„ vereer.”

(Het vervolg hierna.)

WEDERAiVTWOORD AAN DEN SCHRUVER VAN DEN BRIEF
TEN VOORDEELE VAN DEN IN VRIESLAND EN GRONINGEN GEHOUDEN VROUWEN-WEDLOOP OP SCHAATSEN, IN DEN AANVANG DEZES JAARS.

Mijn Heer

Qchoon ik ongaarne aan Heeren Letteroefenaren verge, on
hun Mengeiwerk tot eenig twistrchrift ce leenen , verp!igt
tnij nogtans hiertoe uw antwoord op mijnen Brief oven den
Wedloop op Schaatfen door Vrouwen. Dit ons pleit immers,
in gezegde Maandwerk begonnen (*),verIange ik , dat daarin
voortgezet, voldongen , en de uitfpraak aan het oordeel van
onzijdige Lezers verbleven worde. Immers, beklaagd zijnde
voor hunne vierfchaar, vertrouw ik , dat :tan mij het wederhooren Him zal geweigerd worden; daar anders ons verfchil,
minder wegens de geVorloftikeid , dan wel verichoonlykheid van
het gehouden Ijsvermaak , tegen mijnen menschlievenden
wensch, alzoo beflist konde worden , dat onze fatfoeniijke
wereld voortging met zich bij elite gelegenheid en alomme
den teugel vrijmoedig te vieren tot het aanrigten van reeds
gezegde buitenfporige uitrpanning, door LI, met fchijn van
redenen , vergoelijkt.
Na mijnen forfchen flag, tegen der Vrouwen wedloop op
fchaatfert , als een wreedaardig fchouwfpel, gemunt, Het zich
gemakkelijk voorzien, dat een zoo diep geworteld vooroordeel niet vane') zoude door anen (loot ; bezwaarliik laten
zich de menfchen toch op het enkel veto, al vloeide dat nit
den
(*) Zie het Atengelpveri der "Ng. Vadert. Lateral: voor dit Jaar,
0. 11 en V.

Cc 4

3t0

WEDERANTWOORD OP DEN BRIEF

den moed der Rede , afbrengen van eene toegejnichte
fpanning; en even noode wil men zich van fchuld overtuigd
houden, 'adieu men aanrchouwer of beguntliger geweest zij
van eenig zoet vermaak, zoo Lange, niet de vooringenomen.
held 1/echts van deze en gene onbedachtzame Voorftanders,
Inner een algemeen of heerfchend Volksgevoelen , hetzelve
niet anders dan onverfchillig en fchuldeloos aanflaat.
Intusfchen verheugt her mij, in U, Mijn Heer wiens gevoelens met mijne denkwijze , ten aanzien van de hoofdzaak, nagenoeg dezelfde zijn, en die met befcheidenheid en kracht de
pen voerde , eenen waardigen Tegenfchrijver aan te treffen.
Want onze ftrijd, verbeelde ik mij, zal dra ten einde loopen , daar Gij aan de goedheid van mijne bedoelingen hulde
deed, en bovenal mijnen flip en fchrijfwijze afkeurde, waarover ik het minst van al verkies te redetwisten.
Ongelukkig, dacht ik onder het lezen van uw antwoord bij
mijzelven , dat onze befchaafde wereld zoo overgedreven
kitteloorig valt , en brave of achtingwaardige Mennen nit
dezelve , ten ergfle voor een oogenblik weggetleept in den
maniliroom des tijds, aan welken ik niet bedoelde of bedoelen konde eenigen aanftoot te geven , zich algemeene en fcherpe bewoordingen aantrekken ; bewoordingen , alleen gerigt
tegen de ligtzinnigheid en brooddronkenheid van zoogenaamde fatfoenlijke Heertjes en Drijvers van het lYsvermaak , dat
toch de eerstgemelden niet of kunnen , gelijk het heeft plants
gehad , anders dan ongeoorlofd te noemen. Ongelukkig, ik
herhale zulks, dat deze edelaardige Mannen, wnaronder 1k,
fchoon onbekend, ook U, Mijn Heer , rangfchikke, zich niet
vergenoegen willen met de tireelende uitfpraak van een onfchuldig geweten , en moeite hebben van toe te iternmen , dat zij,
op het kwaadst genomen, met alle de gaarne erkende goedheld hunner bedoelingen, ten nanzien van een genomen vermask met de menigte gedwaald hebben. Ongelukkig nogmaals,
dat men, met mij dens denkende omtrent den grout], waarop
mijne beftraffing rust, echter den mannelijken err.st en kracht
berispt van mijne, laat bet zijn ie Berke, hekeltaal, die nog.
vans en fcherp en luide klinken moest,om algemeene anndacht
en nadenken te verwekken onder een Volk, dat roemde in
zijne fchande , bij het toejuichen van een fchouwfpel, dat
droevige gevolgen dreigde , ja in het verfchiet mij aankondigde.
Intusfchen mijzelven ten voile bewust, dat geene perfooniijke beleediging in mijnen Brief te vinden is, dat mijne, hoe
*clime pen, niet antlers dan taken, of de dartelheid, ligtzin.
nigheid en wreedheid van het bedoelde IJsvermaak , gispte, beltreune ik bet mij luttel, Mijn Heer! of Gij, hoezeer in heulc here bewoordingen, mij teekent, als eenen norfchen CATO,
onbelchaafden Schrijver, wiens
CD 614eztnnen zoo wel als
drift
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drift zijne rede telkens voorbij liep. Ik gun U dat vermaak ,
die kitteling der kaken , hoezeer ten gevalle van den Wedloop,
lien Gij niet kunt regtvaardigen, niet verdedigen durft, en alleen
poogt te yergoelijken. Mij is het genoeg, dat beroemde
Mannen , Wier ftoutheid de zeden aanklampte van hunnen
tijd , gelijk een lot bejegende, en ik troost mij met deze
toepasfelijke woorden van nuaLnAu:

Ye furs rustique & fier, &
fame grosfierre.
e ne puis rien noinmer,, ce n'est par fan nom.
'appelle an chat an chat, & Rolet un fripon (*).
Thans evenwel, daar ik niet of kan, na uwen aanval, tegen
U het ftrijdperk in te treden, gebied ik mijne gevoeligheid
te zwijgen, terwijI ik in U, Mijn Heer! den vriend der waarheld ontdekke , die ook mij heilig is ; en waarborg ik U
bij voorraad, dat geene onbefcheidenheid van mijnen kant U
bejegenen zal. Hoezeer Gij doorgaans met eene koelzinnige
bedaardheid en mannelijke waardigheid redekavelt, en het
van mij ter nedergeflelde of te wederleggen of te ontzenuwen
poogt, is er nogtans in uwen Brief meer dan 4dne plants ,
waarover ik niet zonder groot regt mij te beklagen heb, waarin ik, fchoon zeker bij U onbedoeld, eene averegtfche befehuldiging , misvatting mijner meeninge, of ontwrichting
van den zamenhang tusichen deze en gene mijner voorftellen,
tneen ontdekt te hebben; en vordert alzoo de zelfverdediging van mij, dat 1k, fchoon ongezind om het eigenlijk doel
van onzea twist uit het oog te verliezen , of U te befchuldigen , hiervan een enkel woord in het voorbijgaan zegge.
1 0 . Het zoude althans, vertrouw 1k, uwe verontwaardiging
over mijne vrage; „ of wel onze kjeschheid Pi-ouleen behoore
71 toe te laten , als wedloopfters de ijsbaan op te treden, daar
,, die van Grieken en Romeinen haar geenszins in het Ren„ perk gedoogen konde?” niet weinig gelenigd hebben, wanneer Gij, ontwijfelbaar overtuigd, dat alle vergelijking manic
gnat , daarbij de letter niet gedrukt , of meer in dezelve gezocht had , dan eene bewijsreden, gelijk men zegt , op den
Nan aan, die veel meer krachtig in het oog fpringen zoude,
dan ftriktelijk doorgaan konde. Genoeg, indien zij gevoelen
deed, dat het gewraakte ijsvermaak tegen wezenlijk befchaafde zeden inloope, en wij, derhalve, dat voor Nationaai willende uitventen, met er daad roemen zouden in onze fchande.
2 0 . Mij ce last leggende, al verders, van overmatig Berke
benamingen omtrent den Vrouwen wedloop op fchaatfen, had
Gij althans te dezen behooren te zorgen, om geene dan zoodanige btjwoorden mij aan te tijgen, als ik gebezigd hebbe, /1tnu

(*) Sat. I. v. SC...52.
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nu had denzelven onechreven als een openbaar fchouwfpel,
tot hetwelk de fchaatnte een zedig Meisje verbiedt , zichzelve te
leenen. Gij echter noemde dien fchaainteloos; eenen titel , welken ik voor het meest aan den eerlien Wedloop te Leeuwarden, in 1805, zou willen toevoegen.
3°. Nogmaals , waar ik gewaagde van de begesnming mazer

aankomende Landjeugd voor den huisfelijken kring en moederlijke zorgen, flelde ik daartegen het gevaar van derzelver verleiding door walpfche Stedelingen bij gelegenheid van den wedloop,
hetwelk , althans te Leeuwarden , het overnachten van vele
derzelven in de volkrijke (lad medebragt. Maar nu (verfchoon
te dezen mijne rondborftigheid) het vereert U, Mijn Heed
in mijne oogen niet, dat Gij over die plants in mijnen, Brief
Itruikelde , eene zoo blijkbare tegengelling voorbijzaagt, en
dus de kracht der redekaveling door bloote fcherts poogde
weg CC brengen. Of zijn onze zeden, voorzeker niet vrij
te pleiten van eene fierke overhelling tot buitenfporige dartelheid en wellust , reeds derwijze verbasterd dat Lieden der Befchaafde Wereld, dat Gij, Mijn Heer, dien ik
niet keune., en alzoo geenszins zoek te beleedigen, eenen
ernitigen bilk tegen het kwaad der Eeuwe niet zonder
meesmuilen en ontijdig fpotten verduren konde ? Gewis
ik zoek mijn hof niet te maken bij zoodanige der Sekfe,
als zich laten flingeren in den gevaarlijken maalitroom van uithuizige vermaken; maar ftelle den hoogfien prijs op de van
ouds beroemde Lerbaarbeid en Zedigheid der Vaderlandfche
Vrouwen, die zich nog, vleije ik mij, en elders, en vooral
;en platten lande , vinden last , waar de weelde het minfie
doordrong. Dan even weinig is het noodig, dat ik de beVallige Befchaaftters der Mannen in eene Celle zoo wenfchen op
te fluiten, als dat ik hare fchponheid, uit eene Mahomedaanfche jaloersheid , verlangen wet binnen de muren van een
Serail te zien verhannen. Aileen is mij ten aanfloot, dat onze
frislche en minnenswaardige, fchoon arme Meisjes nit den
Boerenftand , zich door een' bekorenden prijs zouden laten
verlokken om voorwerpen te worden van eenig openbaar
Volksvermaak. Laten uitheemfche Vrouwen , veelal van verdachte zeden, zich daartoe leenen, dat zij, om haar beflaans
wille , medereizen en deel hebben in de fpelen van Koordedanfers en Sprisgers. Dan het verlaagt , mijns inzicns, een
inlandsch meisje , dat prijs op achting en eigen waarde beboort re ilellen , wapneer zij optreedt tot een openlijk fchouwfpel , vooral een zootianig als onzedig genaamd mag worden,
en door hetwelk zij zich voor hare peugd aan de verleiding
Moot geeft, Iinmers om weder niet op den voorgrond te
brengen , war ik alleen in het verfchiet geteekend wilde hebben ; met alle uwe drogredenen, Mijn Heer, zoude het U
gneeite kosten om 2211 te toonen, dat de Berk eene even gladde
ba.
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bane voor den Wellusteling aanblede, om de onbedachtzaam..
held ten val te brengen, als bet Ijs en een Wedloop, vooral
die tot den tweeden dog veriengd words. Genoeg, wanneer
ik U herinnere aan hetgene OVIDIUS fchreef:

fallere CREDENTEM non est operofa puellam
Gloria, fimplicitas digna favore fuit.
Dit gezegd hebbende, bepaal ik mij thans tot een hernieuwd

of nader onderzoek en toetfe omtrent den Vrouwen wedloop op
fehaatfen , dien ik wel niet in het afgetrokkene, als Gij dit
uitiegc , moor eigenlijk met toefpelirg op. de Leeuwarder Rija7.•
party , wreedaardig noemde. Evenwel verlang ik , die aizoo
niet het gebruik, moor verregaand misbruik doorareek, zoodanige uitvlugt , om mij te verontfchuldigen , niet: en zette
mij thans bedaardelijk daartoe, om te bewijzen, dat gezegde
Ijsvermaak , hoedanig ingerigt , altoos naar bet barbaarlche
trekt, en wreed genoemd moet worden ; dot tide voorzorgen,
daarbij te nemen, deszelfs,onaalige gevolgen niet vermogende
zijn of te weren, en dat de kunst van het fchaatsryden alle
hare bevalligheid verliest, zoodra de meeste Ihelheid het doel
is van den wedarijd.
I. Zeer verfchilden , Mijn Heer! de oogmerken, die wij
ons voorilelden met ooze Brieven. Gij poogde den wedloop
der Vrouwen op fchaarfen, ware het niet te verdedigen , als
geiiorlofd , voor bet minst, als onfchuldig en onverfchitlig, te
vergoelijken; ik daarentegen wilde denzelven voor een wreed
vermaak doen doorgann, en dus onder een befchaafd Volk,
gelijk wij zijn, niet hebben toegelaten. Eigenaardig moesten
dus onze Befchrijvingen evenzeer uireenloopen, die wij gown , wel niet van hetzelfde, dan toch van eenerlei, door ons
bijgewoond Usvermaak. Ik teekende dat beruchte fchouwfpel
met atoeve , donkere en fchrikverwekkende kleuren; gelijk
een nadenkend befchonwer hetzelve zich voor den geest
brengt. Gij daarentegen plaatfte dien wedarijd in eenen helderen, bevalligen en het oog verbijsterenden dag; zoo als een
Liefhebber van de kunst vcrlangen mag denzelven te zien ,
doch waarlijk nimmer ziet. In beider voordragt had dus de
verbeelding hoar deet; en zal de vooringenomenheid der Lezers bijkans gelled voor U , en tegen mij gekant zijn, door
uwe fchetfe vermaakt, en raiine afbeelding titian doet.
fchen, wie onzer de zaak met de meeste getrouwheid uitdrukre, durf ik gerusrelijk son uw oordeel, en dat van elk onzijdigen getuige eens wedloops , overlaten ; zoo deze fleeing
oppervlakkige kennis hebbe van de teederheid des inwendigen
zamenftels van het menfchelijk ligchaam, waarop ik mij vooral beriep.
Wel is waar mijne bedeukingen wegens den invioed der
kon-
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koude winterincht op de iongen , bij de verha g ste frienteid
der wedloopfters, en ten aanzien van delterke, doch noodige
werking der fpieren onder de oefening van ongemeene kracht,
ja ook omtrent het vermeerderd jagen des bloeds, nit gezegde
vermoeijenisfen en aandrift des ijvers ontflaande, fchuift Gij
gelled ter zijde, en wederfpreekt haar niet anders, dan met
die eigen tail der ondervindiug, welke ik reeds erkend had,
dat namelijk „ de wedloopen voor de meeste der tneisjes zon„ der eenig dadelijk nadeel geeindigd zijn." Edoch waar
zoude het ook anders henen met de aanrigting van eene openbare uitfpanning onder Christenen, indict: men iets ergers of
wel het tegendeel van gezegde ervarenis getuigen moeste? Al]een die gunflige uitflag flaaft de mogelijkheid'van eenen en anderen grooten en langdurigen Vrouwen wedloop: dan daardoor worth de bedenkelijkheid wegens het gevaar, dat ons de
Recite leeraart , als verknocht met zulken zwaren flrijd, in
geenen deele weggenomen. Ik fla toe , de gladheid en
hardte der ijsbane en fchaacfen beguniligen bij uitnemendheid
de verbazende vaart eener welbedreven Itijdfler, en verligten
bet vermoeijende van haren wonder fnellen gang. Hare vastheid van Rand, door oefening van kunst verkregen, fluit bijIons den kommer buiten van eenen gevreesden val. Hare
gewoonte, eindelijk, aan zwaren Landarbeid, en een welgefpierd ligchaam, gehard tegen koude en herte , brengt zekere
gerustheid aan , bij het nanfehouwen van het verfchrikkelijk en
iizingweltitend vermaak. Intusfchen, zoo zeer wij de goedertieren voorzorgen des Hemels tot veiliging cier menfchelijke
welvaart , zelfs bij onze buitenfporige ondernemingen, dankbaar prijzen moeten, evenzeer is het waarheid , dat,vvij niet
derwijze eigen zelfbehoud vergeten mogen , om der Nature
bet uirerfte van hare pogingen to vergen tot vrijwaring eener
losgewaagde gezondheid. Het ijs, met den ijver om etkander
voorbij te flreven , die ook de Sekfe bezielt, doet haar, buiten alie aanmoediging, meer dan genoeg zich to buiten pan en
wedloopen. Wat des van zelven to over wast, en wraakbaar
is, behoeft alzoo niet gezaaid te worden. ik blijf het wrath.
Add noemen, dien verkeerden prikkel to fcherpen, en eenigzins door gond en fchenkaadjen de onnoozelheid en onkunde to
verlokken , om, ten gevalle eener onberaden ligtzinnigheid ,
zich te leenen tot zoodanige overfpanning van krachten en
zoo onzaligen wedflrijd, als ligtelijk voor deze of gene gevaarlijk, ook wel in de gevolgen doodelijk, worden kan. Of is
er niet onder-de Landjeugd, van heinde en verre opgeroepen,
en zonder eenige fchifting toegelaten tot den wedloop , die ,in
de vaag des levens , bij den verraderlijken bins der kaken ,
welligt een teringziek ligchaam omdraagt ? Brengt ook de
wedloop zelf niet mede, dat het vuur van floopende driften,
van eigenbaat en eerzucht, in het fpel kome, en deze of gene
zich
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zich boven vermogen , althans boven betgeen onze Retie billijkt,vergen zal ,dan , wen de kans der overwinning in het lood
te hangen fchijnt, of wel de Mededingliers zich onderling opwegen , en hierdoor sneer dan eene herhaling des itrijds, tusfchen haar , die kampen, ter beflisfinge noodig words? Ik overdrijf te dezen den kommer niet; ik breng mijne zwarigheden ,
alhoewel zij door het gezegde meerdere klem krijgen, niet
andermaal ter bane: neen , laat er uit honderdtalien eine zijn, wie
her wedIoopen krenken mogte, en het ijsfeljjke, bet wreede
barbaarfche der opofering van den mensch, bij eene uitjpansing voor duizenden bellemd , fpringt mij voor oogen. Nie:
dat ik evenwel onderneme te zeggen, dat waarlijk ergens bewijzen voorhanden zijn van zoo beflist een gruwel. IVIaar zie
bier, Mijn Eleeri den waren grond tnijner verontwaardjr,:,-)g
en hartelijke medwarigheid, die ik, na uw gercI:Ift, niet sneer
bewimpe/en zal of kan: het Coeval der bed. ,2tIde bloedfpuwing
beeft met een der 1\'Ieisjes nabij dtt baan te Leeuwarden phats
gehad; zonder dat ik bepalen durf, of deze waarlijk ontzettende ramp voor de ongelukkige meerder dan minder gevaarlijk geOordeeld en bevonden zij. Genoeg zij dit tot verdediging van mijnen flijI en fierke bewoordingen ; terwijI ik, nog
geenszins hevredigd met den Wedloop , aan deszelfs Voorftanders toeroept :

Uno ab Exempla disce 0:11nIS.
II. Omtrent de voorzorgen, Miin Heer! die Gij am de hand.
geeft, en welke, mar uw oordeel, het IJsvermaak, hoewel
volgens eigen erkentenis nutteloos, als uicfpanning evenwel veroorloven zoncien, heb ik weinig te fchrijven. Eene bepaalde
keuze van Meisjes , door ervaren Artfen, tot den Wedloop
gefchikt, en als van zesfen klaar geOordeeld, zou, boven en
benevens uwe aangeprezen maatregelen, door mij wel de beste
voorzorg geacht worden; hoezeer ik mijnen inval niet anders
dan boertend melde. Overigens vertrouw ik te dezen , door
mijnen lof omtrent genomen maatregelen , aan fieeren Begunfligers of Befluurders der Wedloopen , want ook gehouden,
voile regt gedaan te hebben. En bout het boven gezegde genoegzaam , dat ik de beste middelen en bepalingen verlange,
zoo wederom het IJsvermaak tegen mijnen wensch , hernieuwd moet worden. Dan tevens blijkt daaruit , hoezeer die
bepalingen, wooral van het gejal der Mededingilers , en nudging
van den duur des ftrijds, door kortheid der bane, deels moeijelijk, deels weinig afdoende zijn tegen het gevreesde kwaad,
vit den aard der zake te duchten. En onuitvoerlijk is, mijns
bedunkens uw rand, om , na gedane oproeping der Landjeugd ,
den Wedloop te fchorfen , bij ontflane verergering des gaTen winterweders , of wel bij ongunflige wending van den
wind,
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wind, op de bepa gide bane ann waaijende. Ten hoogtle, emudelijk, verfoei ik eenen van U gebillijitten Wedloop door gehuwde Fronwen, welke ik liever te eenemate van het ijs geweerd ,
dan in eenen wedttrijd toegelaten wenfche, — ten zij dezelve
misfchien boven de so jaren telden f Dan laat ik mij haasten
Haar het floc.
III. Want bbewel ik thans miin pleit voor afgeichreven kende !louden, blijfc nogcans tusfchen ons, Miju Heer f verfchit
van fmaak en beilordeeling over, waarom Gij vooral het Ijsvermaak als eene kunstoefening roemde, ik daarentegen ook
van then kant in den wedloop niers voor de airmen aangenaams
aantreffen mogt , behalve de vaardigheid en reeds gedachce
verfchrikkelijke fnelbeld , die alzoo meer te verwonderen is ,
chi zii op zichzelve fraai geuaamd wog worden. Niet dat ik
ottveinze,dat de htjeenkomst van bekwame en vlugge fc:inatsrijlIfters gedurige geve dat een aantal bevallige
rijoitters, bij de herhaalde rn voorzeker noodige tusichenpoozen des wedftrijds, met eenen losfen zwier de baan tangs zwey e, en met er daad dat behagelijke der kunst doe uitkomen ,
waardoor zij verrukt , en , gelijk menige andere ligchaamsoefeaing , van de fchoonheid en vrouwelijke aanminnigheid
eenen nieuwen !ulster ontleen,t. Edoch dit bekoorlijk fchouwfpel, waaraan ik, als Liefhebber van her fchaatsrijden , zijne
waarde geenszins betwiste , je dat ik mag verlangen aangemoedigd te zien , was enket toevallig of bijkornende, en had niets
gemeen met het hardrijden en den wedloup, waaraan de uitgefoofde belooning gehecht was. Uwe befehrijving evenwcl
wart het eene met het andere, en daar Gij het laatfte had behooren te verdedigen of goed te tnaken, komt Gij celkens
het eerfle neder. Zoo teekent Gij dan inderdaad in uw Artwoord eenen herfenfchimmigen wedloop, gelijk men wenfchen
zou denzelven bij te wonen , dock geenszins ziet, of zien
kan , zoo lange fnelheid van vaart de zege beflisfen moet.
Daarentegen gelijk bij iedere ligthaamsoefening, waarbij het
uiterfle gevergd work, dat menfchelijke kracht en vaardigheitt
vermag, aan bevalligheid verloren gaar, naar getang het nonce
en verbazende , ja , mag ik zeggen, het verfchrikkelijke der
bewegingen toeneemr, this is het onderfeheid ook tusfchen het
behagelijk rijden op fchntfen. door ons beiden geroemd, en
den Vrouwen wadloop van mil gewraakt. De Plant van het
Ijsvermaak te Leeuwarden, in /P.o5, is toerelkerde om inlja
gezegde te Haven, dat bij het liardrijden het tigchaam zijnen
bevalligen zwier en houding te eenemaal mist: of verlangt Gij
let naders? welaan, het gelust mij eerie kleine proeve re neinen , orn voor U en mijne Vaderlandfche Lezers de afbeelding van eene Wedloopfter met woorden te teekenen , gelijk
lit haar mij nog levendig voorftelle.
Behalve het onderrokje , den haleclaek, touts en borstrok,
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ttaat zij dear, gansch ongekleed, benevens bare merledingfler,
op de ftreep, het bevel verwachtende tot den afreed. Terwij/
van den beginne /mar denig doel is om deze vooruir te fireyen , ftelt zij geenen prijs altoos op zoodanigen losfen en drijvenden zwier, als eeniglijk de kunst veridelt. *Hare hooding
verliest zij te meer, naar gelang het valt, dat haat de wederpartij op zijde komt en blijft. Het ligchaam vooroverbulgende, om beter de kolom des luchtfhooms te Inijden, waartegett
zij met alle fnelheid infnort , gelijkt hare geRalte, nagenoeg
omgebogen , eenen halven hoepel. Hare harden, het eenige
middel van evenwigt, daar zij langs -de gladde bane op het
fmalle voetijzer beurteiings rust en henen glijelt , flingeren,
Haan , en bewegen zich gansch ongevallig , zwemende near
lange en daarbij naakte vogelwieken. Door geftadige en rasfche
wisfeiing van ileunpunt ea gang, mkt zij zich jihrappende en
!Rugs het ijs tlaauwende voort, weigert in hare needs groei:iende vaart zich alien tijd om voor een enkei oogenblik te drijy en , roeit alzoo met geheel liner lijf, vergt hare Voetf9ierert
de uiterfte krachten af, ea dreigt, baar gelaat vooruitftekende,
zoo dat het evenwijdig met de bane zich voordoe, op deze
harde oppervlakte verfchrikkelijk neder re (torten bij den geringlien faalgreep der fchaatfe, of wel onvoorziene toevalligbeid.
Ten einde gekomen, mag wel het druipend zweet , in het
midden der winterkoude, en nog beter de verhaaste pots/lag en
hijgende ademhaling, getuigenis geven, of het denkbeeld der
afmatting door mij bevorens en ook nu te hoog zij aangeflagen , en niets van die gevaren te duchten was, welke ik mij
voorftelde, en nu althans door het aangehaald voorbeeld ge.
toeg bevestigd achte!
Vergun mij, Mijn Heer! dat ik hiermede onzen ftrijd eindige en de pen nederlegge, die 11: minder tegen U, dan we/
tot nadere ontwikkeling mijner gevoelens omtrent de hoofdzaak, ongelukkig een voorwerp van gefchil tusfchen ors geworden , heb opgevat, en nu althans met koelzinnigheid beItierde. Ik vertrouw , dat Gij, na Iezinge dezes niet gun.
Itiger omtrent den Vrouwen wedloop op fchaatien denkot
zult, dan bevorens, en geene zwarigheid maken van te eritennen , dat dezelve even weinig den lof verdiene van eerie
fchuldelooze en merbefchaafde zeden ftrOokende Volkstrtfpansing, als hij is vrij te pleiten van een fchriktelijk fchouwfpel
op re leveren , dat !Acts bevalligs heeft voor den nadenkenden
1VIenfchenvriend. Om echter niet af te &den, en niencven
aanfloor te vermijden , heb ik mij opzettelijk onthouhn , vat
uwen Brief, en vele uwer redekavelingen , ftuksgewijs ca
gaan, te toetfen, en eigeniijk gezegd tegen te fpreken, zoo
niet te wederleggen. Onder andere z'weeg ik omtrent de ann.
geduide Weidadigheid, watimede Gij beweert dat Achtbate

Blanton aat bet uklovot der Eereprijzen voor den wearig
deef
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deel namen. Want ik ontkenne dusdanig een oogmerk, om
eene arme Meid blijde te maken, even min, als ik den omflag billijke om tot dat doel te komen, of eigenlijk het Zellbedrog , weak dezen en genen ten goede verblind kan hebben ,
verkieze te .ontleden. Ook wederhoude ik mij , na uwe
hoedanige ontwrichting van bet Plot miins eerften Briefs, U
te an.twoorden, „ dat Lief hebbers der Paarden, mijnenthalye, van deze, wel eens door hun mishandelde, beesten ,
„ voortaan niet meer dan enkel Vrouwenwerk behoeven of
„ te vergen, indien maar het omgekeerde , , of Paarden„ nrbeid, nimmer en op verre na worde opgelegd aan de zwak.
„ kere Kunne en vlugge Schaatsrijdfters.” Te haren aanzien
loch blijve ik heeds in hetzelfde gevoelen ; en fchoon ik
mijne woorden, door U aanllootelijk gerekend , zeer gaarne
verzachten wil , herhaal ik echter bij dezen mijne, niet willekeurige , maar nit het bovengezegde opgemaakte , magtfpreuk: Dat men zich voor bet vervoig te vergenoegen hebbe
met onze Vriefche en Groninger Paarden des Zomers te laten
wedloopeu; bij den Winter bet veelfoortig IJsvermaak met
matiging te genieten ; maar geene bevallige Landmeisjes, nog
minder Gehuwde Vrouwen , door uitgeloofden Eereprijs,
mer aanzene, om fneller, dan ooit bet Paard vermag, ten
fchouwfpel van weelde, op de hagchelijke baan te renmen.
Waarna ik de eere heb mij te noemen,
Mijn Heed

Uwen D. W. Dienaar,
Philanthrope.
.1.■•••■•■■■

GEDENKSTURERN VAN PIETER CORNELISZOON HOOFT
TE MUIDEN.

nnlangs te Muiden zijnde, beving ons de lust, om alles na
te fporen, wat tot den Drosfaard betrekkelijk was. —
Op het Kasteel vonden wij niets opmerkelijks, of het is door
den Heer SCHELTEMA , in deszelfs uitmuntende Redevoering:
over HOOFTS Brieven, reeds aangeteekend. Hoe droefgeestig
men anders zoude worden, bij het intreden van dit in vele
opzigten akelig Gebouw, bet was echter of ons een geest
van vrolijkheid overkwam, toen wij in de groote Zaal en in
de Eetzaal traden , wier wanden zoo dikwijls wedergalmden
van leerrijk en luidkliukend vermaak. Op het torentje, thans
een net gefchilderd vertrek , bedankteu wij den gemelden

Schrija
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noon.
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Schrijver voor het genoegen, hetwelk hij , door de herlevendiging van zoo veel belangrijks, aan den Vriend van het Vaderland en der Letterkunde heeft bezorgd.
Wij bezagen ook de Kerk, en het was voor ons eene aangename verrasfing , hier nog twee Gedenkllukken to vinden ,
zeker door den Beer SCHELTEMA niet gezien, en, zoo veel wif
weten , nergens befchreven. Het zijn twee borden, hoogstwaarfchijnlijk door HOOFT en zijne Vrouw gefchonken , beide
van eene gedaante, veel zweemende naar een gewoon wapenbord , en beftaande nit eene platte cafe.' , waar boven eene
krooniijst , door twee kolommen onderfteund, met een nitfpringend voetituk. Boven dat aan de regterzijde !hat het
wapen van HOOFT omhangen met de Ridderorde van St.
Michiel ; 2211 de onderplint is eene Zon, met zijne bekende
zinfpretak: OMNIBUS IDEM , en in het midden Nat het volgende, met gouden letters fraai gefchreven:
GODS GOEDHEID.

Zoo uwer kindren bee
U, bonen, maakt gedwee
En kan tot weldoen zwenken,
Zal niet met hell veel meer
Uw Fader, 's Hemels Heer,
Zijn bidders dan befchenken?
:647.
Dat aan de linker zijde pronkt met het wapen van noon's
Echtgenoote, HELEONORA HELLEMANS. Het fchild ligt op eene
roode roos met gouden punten , en vertoont negen gouden
averbladen op een zwart veld ,met eene invallende keper van
zilver , beladen met drie roode rozen; op de onderplint is

haar blazoen , bettaande nit drie bloeijende lelieEn en her
omfchrift: NON LABORANT NEQUE NENT.
Tosfchen beiden itaan de volgende regels:
MENSCHEN PLIGT.

Aanklevet God in bands
Fan liefde met verflandt,
Hart, ziel uit al uw krachten;
Hang: uwen naase ook an
Nast liefde, die niet kan
Uzelvtn waarder achten.
1647.
t&NC. 18o9.
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LEONIE , OF DE FIELDIN DER IlDWELIJKSLIEFDE,

Eerie Vertelling.
(Vervolg en Bat van bl. 3s t.)
Voile week verloopt er; naauweiijks konien eenige nietsbe,
duidende lettereu de treurige LEONID in hare verdrietelijkheid vertroosten. tene geheele mamd gaat voorleij; nog al
teen echtgenoot, geene tijding I In hare. treurige gedachten
els begraven, zat zij, op. zekeren avond, eenzaara in hare
Ratner; hoar hoofd rustle op hare cone band;• tranen over,
ifroomden hear golaat. De deur gnat open; ce,Baran WAR-.
SIGUES treed; binnen.... „ Mijnvaclet! zijt gij heel"
„ Ja, LEONIE , die vader, dien gij verleat, dien gij "vermijdt,
komt met u • fchreijetic Waarom ont,wijkt gij mij, mijn
„ kind ?. Gij zijt bang voor mijn gezigt; gij vreest , dat ik
„ ow eigen ongeluk u as,.11 komen • verwijten. Neon I wees
„ niet bang voor uwen ouden vader. Zie dear, hij opeut die
„ arinen voor qr iu welk,e gij eertijds u zoo wel be.vond."
Naar is uw man?" -,— „ Ilij is van
„ Ach God l'
huts: ,Waarom, iA hij niet bier ?"
„ Hij heeft
Wanneer keent hij terug?" .„Ik •
lets te
„ Waarom is hij zunder u van huis
„ weet het. niet."
„ Waarom
,, gegaaii?" — „ Ik houd Ilia van de fled."
„ lit 'dee' het zoo gaarne met
„ ye/(p-lie hij uw kapitaal?"
„ Waarom , verfcheurt hij uw hart? . " — Mijn
„ hem."
mijne dochter, en ik korn
„ 1k weet
vader l"
Dlijnheer DE CLAMECY laat u zitten,; ik neem u
„
„ Hij, miju vader, mij verlaten ? Ach,
„ niede."
bemiet de pracht en verltrooijing; hij is door
2, met: !
„ zijne zinuen van het !poor gebragt, mear zijr/ hart bezit
,, Log. 1k heb hem alles vergeven; ik evil Diet meer geloo„ Wel nu, wilt gij mij Neer„ y en dat hij fcbuldig is,”
„ zellen ? Gij ink hem dezen avond zien.”
Heden
„ V,olgeleij flechts,!"
„ avond, vader?"
De Baron geleidtlaar i t zijn rijang ; zij Vertreliken. fled LEO INIE , overtuigd dnt de- eertie. pligt eener vrouwe is in flare
te lijd , het vermogen zelfs voor; heren vader de
verongelijkiegen hears ecingenoots te otaveinzen , ondervond
deiulke te erkennen, Welke
behoefte,
zij ten mine
hear gewetco beer verweet.
Zoude ik hebbea kunnen
„ denken, miju vader!" zeide „ dot cr ccn dag zoude
„ kotuen, dat owe LEONIE. minder vaizillgen zoude betoonen
„ om uwe tegenwoordigheid te" zocken ? Meer to wel kept
v gij hen, dau dad uw hart het hare zoude befchnitligen. In
ty de
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i„ de oogenblikken zelve, als het niij het anngenaamst zoude
„ geweest zijn bij u te zijn, was de nfwezigheid van Mijnheer DE CLAtIECY, het vertragen eens briefs , eene beam„ ling genoeg am mij in eene weinig beredeneerde droefheid
„ te dompelen; zoude ik u getuige gemaairt hebben van de
„ tranen , welke ik als een kind florae? zoude ik u in het
„ vermoeden gehragt hebben, dat ik ongelukkig was?” Zij
trachtte te grinilagchen, hzar vaders handen vattende , en
een traan bevochtigde dezelve. Met teederheid zag hij haar
gen, zonder haar te antwoorden.
Zij Isomen in de find; voorbij den Schouwburg rijdende,
beveelt de Baron arm den Koetfier am fill te houden.
LEO-.
NlE ," zegt hij tot zijne dochter, „ er wordt een nieuw
„ fluk gegeven; dit moet ik u laten zien."
„ 1k, vader.
„ Zijt gij le neerflagtig, am u
,, in den Schouwburg I"
6! Dat niet; maar 9.4
,, dear te 'kunnen verlusdgen ?"
,, maar ik ben er niet near gekleed." „ Wij zullen niee
3P gezien worden." Zij treden af; aan den ingling ontmoeten zij een oud Kommandeur , een vriend van den Baron;
met bun drieen nemen zij plants in eene getraliede loge.
Het fpel nam eenen aanvang, teen er eene der voorfie
ges met gedruisch geopend werd, oin toegang te verleenen
g en eerie jonge dame, even zeer zich onderfcheidende door
hare fchoonheid ais door haren opichilt. Ben mansperfoon
verzelde haar, die echter in het eerst achter in de loge ftaan
bleef. „ Wie is die fchoone vrouw?" zeide de Baron, vrij
laid, tot zijnen vriend. „ Hoe!" antwoordt de Komman,„ Ik zie
„ gij kent de fchoone ELEMIRE niet?"
deur
„ liner nu voor de eerfte keer. Welke juweelen I"
Dat is niets, mijn vriend; hear huis moest gij van hinnen
„ En wie is de getukkige, of Bever de
zien !"
tenfporige flerveling...? " — „ Neem mijn lorgnette, zie
• eens near den man , die achter de fchoone zit." — „ Meg
• ik mine oogen gelooven ? Miinheer DE CLAMECY mijn
„ Stil I uwe dochter zoude ens knit• choonzoon!"
f
,' nen hooren (en meteen verhefte hij zijne item;) gij zijt dam
O bier de ddnige, die niet weer, dat 1\ii ,; nheer DE cr.amecrzich
,, am deze danferes ruTneert?"
Dit grievend gefprek duurde niet !anger. De ongelukkige
tEONIE, welke geed woord ontgaan was, had hear hoofd op
haar varlets boezem laten vallen. Met behulp van den Kommandeur draagt hij haar in zijn rijtuig, en brengt hear in de
knitter, tvelke zij vO6r haar huwelijk bewoonde.
's Anderen clangs vroeg paste hij op haar ontwaken. „ Hoe
„ Is 't, mijne dochter?" vraagdc hij , de gordijnen een
Zij antwoordde alleen met tranen•
nig openfchuivende.
Eindelijk hebt gij daft gezien," vervolgde de Baron,
hergene uw misled hart cliet had wales gelooven. Bedank
Ddz
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„ dank mij, dat ik u de oogen heb geopend ; ilt wist, dat
• uw man openlijk over zijne fchande zegevierde; ons ge„ fprek was voorshands afgefproken ; gij weet alles. Zoo
• zijt gij dan, op uw zeventiende jaar, verfmaad, veracht,
„ verraden! Eene hoer heeft u uwen ecingenoot ontroofd en
„ flokt uw kapitaal op. Spreek , LEONIE ! fpreek! war wilt
•. gij beginner'? "„ Het hem vergeven."
„
9 , nige! Gij wilt u dan opofferen aan eene getrouwheid, die,
„ in mijn oog, niets enders dan dwaze hardnekkigheid is.
„ Ik lees in uw hart: 't is niet meer uw onwaardige echtge, hoot, dien gij betreurt; 't is de drift, van welke gij voor
„ hem brandde; gij kunt het niet verdragen, dat gij u iii
„ het geval bevindt van niet Langer . te beminnee. Wel nu,
• LEONIES ik zal u redden, in weerwil van u zelve; ik zat
„ ten minfle de eer van mijnen naam en mijner familie red„ den.” — „ Hemel! war wilt gij doen?" „ Met hem,
,, die mijne plants bij u moest vervangen, en die niets an„ ders dan uw dwingeland was, heb ik niets meer te maken.
„ Hij is een krijgsman; dat ben ik ook geweest: hij moet
„ mij rekeufchap geven van zoo vele mishandelingen.”
„ Regtvaardige God! en ik zou de oorzaak zijn
Ach!
Wat eischt gij van mij ?" — „Dat gij van hem
„ liever
,, Maar indien hij zich berere ?"
„ fcheidt, voor altijd."
„ Dimmer:" „ Ach , vader ! denkt gij dan , der
„ de vrees van mij re zullen verliezen niets op hem vermag?
„ Gun mij den tijd , om hem te regt te brengen , ...flechts Uri
• jaar. Ik zaI mij bij n op het land begeven ; ik zal hem
„ melden, dat hij er niet cm moet denken , LEONIE weder te
„ zien , indien hij met zijne liefde en mijne folteringen den.
„ fpot bliive fleken." Schier zoude de Baron om hare naïve
eenvoudigheid gelagchen bebben. ,, Nu dan!" hernam hij
„ ik geef mijne toeflemming aan deze Math proeve."
Reeds 's anderen dugs volgde LEONIE haren vader naar een
eenzaam Landgoed, welk hij tot hare fchuilplaats had gekozen. Haar eertle werk was , aan den ondankbaren CLAMECV
eenen brief te fchrijven, welken zij voorgenomen had zeer
tort te maken, en die zeer lang werd. Nogtans deed zij hem
geenerlei verwijt; zij bezwoer hem , medelijden te hebben
met hare fmarten, in hare armen weder te keeren, zijn hart
haar weder te geven. In de kieschlte bewoordingen deed zij
Item de verfchrikkelijketoekomst opmerkeu, welke hij met zijne eigen handen zich bereidde.
Niet zoo geheel verhard was jutrus, dat hij gelled zijne
oogen floor voor zijn eigen wangedrag, en voor de zeldzame verdienfle van het beminuelijke fchepfel, welk hij verTied. Misfchien zoude hij aan haar dringend verzoek voldaan
hebben, indien het niet verzeld geweest ware van eenen brief,
in wanton de Baron p'iovrisvEs aan alle de hevigheid zijne
Dais-
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Thisnoegens botvierde. De bedreigingen griefden den trots des
jongen Ridders ; aan LEONIE zond hij een koel , doch befchaafd , maar aan den Baron een fcherp en fnoevend antwoord. Hem was virwittigd , dat, volgens genowene maatregels , LEONIE' S goederen voortaan niet meer te zijner be•
fchikkinge zouden !ban ; maar, hoe gevoelig hij ook ware
over het ontbloot zijn van rijkdommen , die zijne voornaamffe
verdienfle waren, het denkbeeld zelfs konde hij niet verdragen ,
dat zijne terugkomst aan geldzucbt zoude worden toegefchreven. Hij nam de toevlugt tot fchraapzieke woekeraars, en tot
vrienden, die nog gevaarlijker waren; hij zocht zich te veritompen door verdubbeling van weelde en buitenfporigbeden.
Snellijk verliep voor hem het jam. , hem tot proeftijd vont.gefchreven , terwiji de treurige LEONIE alle de dagen telde , in de
telkens verijdelde hoop, dat de dag des berouws en der verzoeninge eindelijk zoude aanbreken. Het tijdperk vethreken zijnde,
verklaarde de Baron, vast te hebben befloten , bet vonnis der
volkomene en eeuwige huwelijksfcheiding te zullen doen veilen , waarmede hij den onwaardigen echtgenoot zijner dochter had gedreigd. Aan LEONE herinnerde hij, dat zij haat
woord had gegeven , zonder tegenkanting zich daaraan te zullen
onderwerpen. Gedwee onderwierp zij zich aan alles ,wat bar
vader van haar eischte; moor het Teed niet lang, of hij betpeurde, terwijl de iiefde nog in hare ziel op het regtinatigfie misnoegen zegevierde, de fmartelijke pogilig, welke
zij op zichzelve had gedaan, eene even heillooze nitwerking
op hare gezondheid als op haren geest had gedaan. Zij was
iu eene fombere gevoelloosheid gevallen ; geen woord fprak
zij bijkans ; 'mar vaders teederfle liefkozingen fchenen op
haar bijkans alle kracht te hebben vetloren. Niet zonder het
grievendfte hartzeer zag de Baron den beklagelijken toefland,
in welken zijne beminde dochter kwijnde. „ Mijne LEONE
0, bemint mij niet meer," zeide hij tot zichzelven ; „ zij haat
„ mij, omdat ik haar heb willen behouden f " Het 'even werd
hem een last; heimelijk wensehte hij, dat het mogt 4floopen :
te fpoedig werd die wensch verhoord! LEONE. moest haren
vader en haren echtgenoot tevens betreuren.
Des Barons overlijden zoude fchier eene algeheele omwenteling in de gevoelens van jumus DE CLAMECY hebben uitgewerkt. Hij vreesde het oog en den invloed diens vertoornden vaders. Zoodra hij vernam , dat LEONE van nieuws over
haren wil konde befchikken , vatte hij firaks de hoop op, welke zij zelve niet had opgehouden in het diepfle van haar hart
re voeden. Reeds had hij het befluit genomen, op zijne knieen
haar om vergiffenis tefmeeken; eene valfche fchaamte verdrong
die edelmoedige gewaarwording; hij was beducht, dat zijn
Rap aan behoefte zoude worden toegefchreven, en hij
Dd3
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Verfeleikkilijk was intesfehen zijn toeflend gewurdenr alte
zijne huipmfddelen waren uitgeput ; ELEMIRE was hem ongetronw geworden; zijne vrienden verlieten hem- zijne oogen
wetden geopend; de wereld 'leerde hij eindelijk kennen, en de
volkomene zwaarte van zijn verlies gevoelen.
Het verblijf op eene plants, die hem onophoudelijk herinnerde
hetgene hij was geweest • en nog had kunnen wezen, werd
hem ondragelijk; 'hij befloot, dezelve voor altoos te verlaten.
Thans voted hij zich gemoedigd om aan LEONIE te fchriiven;
niet !anger konde hij vermoeden, of zij aan het berouw Bens
mans twijfelde, die haar een eeuwig vaarwel zeide, die haar
zeifs de pleats niet-meldde , wear hij het overfchot zijner dagen zoude flijten. Hij maalde eene gerrouwe, maar eenvoudige en ongekunflelde fchilderij van zljne ongeregeldheden
van zijne ondankbaarheid, van de folteringen, die hem grief„ Vet zijt gij gewroken, LEONIE! ” dos eintligde hij
zijnen brief: ,, elle de zielfmarten , wile de menfchelijke el..
„ lenden treffen den man , die van de waardigfle der vrouwen
„ zoo teeder werd bernia. Het geluk, welt gij tnij had be.
„ reid, heb ik onder den voet getreden. Wet nu! ik ga vlug.
t , ten, tot dat ik den dood ontmoet. Nog eene testae gunst,
„ LEONIE! vervloek mijne nagedaehtenis ciet, en vergeef mij,
indien gij dit kunt I '
Dezen brief, met zijne tranen befproeid, werd aan Mevrouw
D' ALzEY toevertrouwd , die beloofde, in eigen perfoon denzel.
ven LEONIE te zullen ter hand &lien. De ongelukklge ;Metre
vertrok op flaanden voet ; op bet geval aan voortreizende„
imam hij aan den oever van den Rhijn, en flak near Duitselp.
land over.
Mevrouw DI ALZEY bij welke de fcbeiding en de wanhoop
der echtgenooten niet dan gedeeftelijk de jaloezij had don
bedaren , gevoelde dezelve met nieuwe kracht herleven op bet
denkbeeld alleen, dat zij zich genoodzaakt zag, tusfchen hen
els middelares te dienen. „ De brief, welken ik in linden
„ heb ," zeide zij tot zichzelve, „ valt zekerlijk in een zeer
fentitnenteelen en klagenden flip; het lieve vrouwtje wordt
„ verteederd, werpt zich in mijne armen, mij fmeekende ova
„ haren trouweloozen tot hear te doen wederkeeren. Belem„ merende is die toeftand; doch laten wij vooraf van deze
Intwelijksboodfchap voorzigtig kundfchap nemen. ” Zoo
verblijd ale verwonderd, aldaar te lezen, dat puns alle hoop
opgaf om LEONIE te zullen overhalen tot het vernieuwen der
voorgaapde verbindtenisfe, kweet zij zich van haren last met
eenen liver, die hear den vurigften dank deed behalen. „ Welk
• eene vtiendin Iljt gill" zeide LEONIE „ terwijl de geheele
• wereld mij veriest; vind lk u ijverig werkzaam om zoo veet
„He.
• in u is voor mij te zorgen en mil te vertroosten."
41 lies g u te, vertroosten,"'hernant Mevrouw D'euzv i,t „-dit
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• kent gij alfeen van den tijd vertvachten; deze alleen,
„, mine geliefde vriendin , zal u den verrader doen vergeten,
die uwe dagen beef( vergiftigd."
s, Hem vergeten
• nimmer."
„ Gij wilt hem den altiid haten?"
Ilt
tvil hem eeuwig betreuren." 40. ,, Dus , bekoorlijke rouwdraag.
r, fter I in de eenzaamheid verloren en in droefheid gedom„ paid zult gij ongevoelig zijn voor de hulde, welke ik
„ weet dat men bereid is u op te dragen?” ••■ " De hulde
• van eenen Monarch zoude mij niet roeren."
Acid
„ gij zik wel romanesk!" — Neen! ik volg flechts de
„ eenvoudige en ongemaakte natuur." Mevrouw D'ALZE4
wilde op dezen losfen en hijkans fpottenden won vervolgen ;
LEONIE werd koeler en fomberder, Hare onyergelijkelijke
vriendin, reeds bedncbt voor het vervelende van zulk een gedwongen ronwbeltlag , wendde dringende redenen voor
naar de (tad te moeten wederkeeren. Zlj wipte in hear rij-tuig, na alvorens LEONIE teederlijk omhelsd , en Naar betuigd
ee hebben, dat hear toeftand hear bet hart doorfneed.
LEONIE, zints hear vaders dood in de yolftrektfte afzondering gebleven , had beftendig geweigerd dat 'emend in hare
eenzaamheid kwam deelen, weike hear echtgenoot alleen , indien hij tot hear gekomen ware, hear zoude hebben kunnen
doen verlaten. Zonder eenige verftrooijing van gedschten aan
de hevigheid barer finarten overgelaten , werden LEONIE'S
krachten fpoedig uitgeput ; eene zware ziekte kondigde zich
aan; ail had fpoedige huip noodig. Eene vrouw, die al Naar
vertrouwen bezar, de eenige, welke zij bij zich had gehouden, hare onbekwaamheid om hear te helpen gevoelende, en
ongerust over den toeftand barer meesteresfe , riep eene Non
to bulp, die toevallig in de nabuurfchap zich be yond. Hare
vereenigde oppasfingen zegepraalden over de ziekte. LEO+
RIE, zoo dra zij tot zichzelve was gekomen, getroffen van
het gewaad der Geestelijke Zuster , verzoc'nt to weten, wie
zij ware , en wet hear voor hare legerftede had gebragt. De
goede Zuster, die reeds voor haar alle de genegenheid geyoelde , van welke alien , die hear naderden, zich-niet kondert
wederhouden , voideed onmiddellijk aan hare nieuwsgierigbeid.
Mevrouw," zeide
„ ik ben gekomen om bij u
,, de pligten van mijnen hand re vervullen. Nook, dit durf
• ik verzekeren, vond ik mij zoo voklaan over dien !land,
weaken ik vrijwillig heb verkozen. 1k beb de wereld leeren kennen, en al mat zij gevoelige zielett ken geven. At
„ vroeg weduwe zijnde geworden behield ik rijkdommett
„ en eenen zoon , boven alies dierhaer aan mint. Die
„ zoon is in een afgelegen oord geftorven; treurige berigten
„ hebben mij doen weten. dat hij hij mangel can de noodige
„ huip is omgekomen. Zints dien befchreijenswaardigen deg
heb ik mij aan den dienst der lijdende menschheid gewijd.
Dd
„ Dank
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„ Dank 2ij den Hemel! alle moeders zijn niet zoo zeer als ik
„ te beklagen; en wanneer ik aan eene van haar het kind kan
„ wedergeven door de oppasfmgen behouden, welke mijn
„ ongelukkige zoon gemist heeft, vind ik in hare dankbetui„ gingen de ednige verzachting, welke aan mijne droefheid
„ voegt.” LEONIE drukte hare hand, op haar een oog vestigende , waarin alles Itond te lezen, war haar mond niet Icon
uirdrukken.
Den geheelen volgenden Yacht bragt zij in zigtbaren gemoectsangst door: afgebrokene woorden kondigden dat
zij eenig belangrijk onderwerp in haar hoofd lief omgaan. Met
het aanbreken van den dag verzocht zij de Geestelijke, voor
haar bed te willen plants nemen , en fprak haar aldus aan :
„ De kindsheid heb ik naauwelijks afgeleid, mijne goede Zus„ ter! en heb reeds al de hardheid van het wreedfte lot on„ dervonden; zonder fleun , zonder troost in deze wereld ,
„ wat zal ik er langer doen? Het is de Hemel, die u tot mij
„ heeft gezonden, (1k kan er niet aan twijfelen) om Inij de
„ wijkplaats aan te wijzen, alwaar ik eenige rust kan wedervinden. Geleid mijne fchreden; verftrek mij tot moeder;
,, leer mij uwen moed en uwe deugden navolgen!”
Vergeefs zocht de goede Geestelijke hear onder bet oog te
brengen, hoe zeer hare nog zeer jonge jaren , hare teederheid,
hare levenswijze hear onberekend fchenen te maken voor eenen
levensaand, aan de moeijelijkae werkzaamheden gewijd, en
eau het aanhoudende gezigc van alle de rampen, die de menfchelijkheid doen zuchten; LEONIE betuigde, vast te zijn beraden om alies re ondernemen, alles te lijden. Hare nieuwe
vriendin had zij, echter, van de waarheid barer roepinge nog
vier overtuigd, mien zij eenen brief ontving, haar berigtende,
dat haar echtgenoot in een tweegevecht was gefneuveld, ingevolge vary een gefchil, door het fpel ontaaan. Thans hield de
Geestelijke al van zich tegen hare vertoogen te verzetten; zij
vertrokken te zamen.
LEONIE door haren ijver boven de vermoeijenisfen van haven
nieuwen levensfland verheven , toonde, dat zij op haren moed
zich niet te veel had laten voorftaan. Dag aan dag verfterkte
zij denzelven uit bare wanhoop zelve. Werkzaam, volijverig,
rnedelijdende, wend zij welhaast her model van alle hare medgezellinnen; in de volvoering van hare pligten vond zij zelve
haar loon: zoodra zij gedaan werk had met het verzachten
van het lijden der ongelukkigen , barer zorge toevertrouwd,
kwamen hare eigen fmarten haar beaormen ; te dierbare en te
wreede herinneringen verftoorden de rust, welke zij in de alzondering van de wereld zocht.
'Lints drie jaren leidde LEONIE dit voorbeeldig !even, en hare edele gemoedsdrift, verre van te bekoelen, fcheen veeleer
;':erker te ontbranden met het getal der goede werken , die
haar
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kaar Meer door haar hart dan door de kloosterwet werden voorgefchreven. Van bier , dat in alle gevalien, die eene meer aanhoudeude oppasfing of fpoediger hulp vorderden, tot deze Engelin der Vertroostinge de toevlugt werd genomen. Hare ftern
zelve fcheen de rampen der wezens te seerzachten, welke zij
naderde: Op zekeren dag werd in een hospitaal , alwaar zij
werkzaain was, een mensch gebragt, die op den weg halfdood was gevonden, zwernmende in zijn bloed. De wondheelers, na hem te hebben verbonden , fehreven den regel your ,
emtrent hem in acht te nemen. Eene fombere wanhoop fcheen
hem re hebben bevangen; hij behield een treurig ftilzwijgen;
alle huip, die men hem zocht toe te brengen, wees hij van
de hand. LEONIE, welke men zeker wist eenen aangenamen
dienst te doen, indien men haar bij den zwaariten lijder bragt ,
werd verzocht om haar mededoogen omtrent dezen ongelukkigen re betoonen. Ijilings fchoot zij toe ; hij trachtte ziju
nangezigt te verbergen, even als ware hij beducht geweest zoo
wel voor bet gezigt als voor de vragen der perfonen, die hem
omringden. Dc zachtaardige LEONIE fpreekt tot hem woorden van vertroostinge; zij houcit bij bent aan , en fmeekt hem,
een' drank te gebruiken, dien zij hem aanbiedt. Hij was onbewe r;elijk zij doer eene poging om ziin hoofd op te ligten ,
en den drank am: zijne lippen te brengen; eensklaps geeft zij
een' gil , en valt van zichzelve.... Het was joins! — De
kraeke was overeind gerezen; hij vestigde op haar zijn ge.%
fpannen gelant. Zoodra zij tot zichzelve is gekomen , onder.
vraagt men haar; uit eenige hinnensmonds gefprokene wontden vernemnt men, dat deze man /mar echtgenoot was, Bien
.zij reeds jaren geleden meende te zijn geftorven.
Juuus verzainelde alle zijne krachten , om haar met eene
flaanwe Item te zeggen „ LEONIE! hebt gij mij vergeven?"
Zij wierp zich in zijne armen. Men fchcidde hen; men Bach*_,
dat zij re zamen zouden fierven. Inn/sleben verwierf zij door
here gebeden en tranen verlof om haren echtgenoot Jag el
nacht re mogen oppasfen , indien zij Wilde beloven, me: bell
niet te adieu fpreken. Haar vurig verlaugen naar zijne genezing gaf haar kracht tot het nakomen van hare belofte. Julius
nag haar onophoudelijk aan; haar gezigt fcheen even krachtdadig op hem te werden als alle de bnipiniddelen der kunst.
Met ongeloofelijken fpoed herfleldea zijne ltrachtee. Zoe,
dra het hem geoorlofd was to fpreken, verhanide ilij, dat hij„
na drie jaren zwervens buitensiands,a:rijd door het ongeluk en
zijne wroegingen vervolgd, benoten bad, in zijn vaderland
terug te kefn. en um ten uninfie te weten, hoedanig bet lot
van het fiagtoffer zijner buitenfporigheden ware, hetwelle hen"
Reeds your de gedachten fpeelde. Door flruikroovers aange7
vallen en gewond, had hij , wederom tot zichzelven gekomen,
zich ongelukkig gvrekend, ciat hij nog In /even was. „ Had
„ it
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„ ik immer kunnen denken," voegde hij er nevens s

2,

„A miine

LEONIE! dat, na zoo langdurige en wreede rampfpoeden ,
„ een bermhartig God mij bij a zoude brengen?" — „ ,"
riep LEONIE uit, ,, ja, jums ! en om nimmer wederom van
„ haar re fcheident "
Het gewaad van eene Zuster der Liefde afleggende , tier
LEONIE niet of van de liefderilke werkzaamheden , die eene behoefte voor haar hart waren geworden. Nog heden is zij de
moeder en de troosteres der ongelukkigen. Juuus heeft gelijken eerbied als liefde voor haar; dikmaals verk/aart hij, dat
de zwaarte der ran:pen, die hem drukten , nooit konde opwegen tegen het geluk , welk hij thans geniet. Mevrouw D'ALZEY
zegt dag aan dag, dat dit gelnk van gees langen duur zijn ken;
maar reeds federt twintig jaren heeft zij dit gezegd!
Atligria

ZOLSWARDER WINTERVERMAAE.

(Eene Anecdote wit den afgeloopenen 'Pinter.)
einige dagen na de beruchte Vrouwen Schaatsrijderspartij
re• Leeuwarden , vroeg een Heer van Leeuwarden aan
een aldaar zich bevindend Schipper van Bolsward, „ wannest
,, men nu te Bolsward een gouden Oliekoek zou laten vertij„ den?” (De benaming van Bolswarder Oliekoek is een fpotraaam , dien men aan de Bolswarders geeft, gelijk die van andere Steden weder andere namen hebben.) Het antwoord van
den Schipper was: „ Mijnheer I de Bolswarders zijn wijzer:
„ zij befteden bun geld , ow er de armen mede te vet„ zorgen."
In der daad vereenigden zich vele der aanzienlijkfie Bolswarders met het loffelijkst oogmerk in den afgeloopenen Winter.
Aanzienlijiten nit verfchillende gezindheden vereenigden zich,
om aan de behoeftigen uit verfchillende gezindten , zonder
eenig onderfcheid te maken, den noodigen en voldoenden onderfiand nit te deelen. Driemaal 's weeks werd er aan alien eerie
gezonde , voedzame Soep uitgedeeld. De eene hunmet kocht
korven aardappelen ; een ander liet een aantal fchapen ronddeelen; een derde, vierde enz. boonen , turf, vet, geld enz,
Telkens kookte men 3 lopen pelde garst; waaruit zich de
lioeveelheid Soep last opmaken, welke uitgedeeld werd.
Behalve dien werden er bij de openlijke Godsdienstoefeningeu
ruime en buitengewoon aauzienlijke liefdegiften ingezameld.
Zoo vermaakten zich de Bolswarders in den afgeloopenen
Winter ; terwiji hunne nabureu, de Leeuwarders, Soepe
deelden r,-- mast van hunnen overvloed onbedrevene Land311eies lieten wedliveten en bare gezolldheicren onrchuld
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DE STAATSHULK.

G

eflingerd . in een.holle zee,
Door ftorm op ftorm geteisterd,
En dwars gefmeten van de red,
Ligt Hpllands Hulk ontheisterd.
De baren fteigrcn bruifend op,
En fpuwen 'c fehuini op zeil en top„
En.fpatten 't op de ftengen.
Da branding ro1r. Tangs kiip en firand,
doet her omgewroete zand
Zkh mat de baren metrgen.
flnurt , 6 Helden 1' even italic;
Ontziet . gee:: doodsgevaren;
Offehoon de Hulk, u toevertrouwd,
Den neus ook onder water douWt,
meesters op de baren!
Drift eens de vloed u aavreclus voort,
Smijt dtn het roer verkeerd aan board;
En fehokt bet, in bet tvringen,
(Terwiit de jammerlilke nood
De Staatshuik op de platen !toot)
Oot nit de vingert.ingen,
kapt; 't is tijd
Kapt ftuurreep . , zorgtouw,
Het Tedious roer to ontfoopen,
Eer 'r. kiel en boderp flukken . rijdt:
ten kleen verlies bare .11 gen INit;
Dear uw behoud moet koopeti.
Hat fleng of kabel 't ! p er vervang';
Hoe fe 7niklijk''t in de lappen hang",
17w iuoed zal 't echter harden..
Gij fievent door de golven Yeeir,
/11 rnkt de orkaan bet wa;lr niteen,
Al feheurt het zeil aan flarden.
Schoon alles fchokce, en ones vies;
Schoon flingerende masten
Reeds foorlos werken op de Ual,
ftortend want de Hulk vernier,
Eer
Weet ge u er van re ontlasten.
VVat Wien moet, kapc ge even. ree,
Etrionfwaarts, 1.or.r. de- v1;4t in zee
Ert 't bOOtSVOileh 1/616011.
G4CI1 floepen zijn cot redding klaar;
Nem! Hollands fpreuk , in 'c bangst gevaar,

Is: „ linden uit de mown."
AL

tot STAATSHULL
Al dringt de vloed, hoe ge u ook ups,
De proppen uit de kluizen;
Schoon aunt- en bakboord , water fehept,
Gij vaart zoo tang gij bodem hebt,
Hoe hoog de golven bruifen.
Meldt lek op lek u 't zinken aan,
Al is 't ook pompen of vergaan,
Gij boudt het boven water.
Hoe wijd de zee haar kaken fpart,
Ze ontvang', daar gij haar' wrevel tart,
Voor 't minst haar prooi war later.
De vlag, to lang u reeds misgund,
Blijv' van de wrakken zwieren;
Al moat gij, tot de lucht verdunt,
En gij op nieuw kalfaatren kunt,
Langs klip en banken gieren.
Voert gij geen take' weer noch top,
Gij tornt ligt voor een anker op,
Dat hecht in vaster gronden:
Dan wint gij, achter rots en klip,
In !tiller water vaster fchip,
En reddert al 't gefchonden'.
Schoon een verloren reis bezwaart,
De Hulk is niet gezonken;
6 Neen ! zij wordt op nieuw gefnaard
Tot blijder togs en onbezwaard
Aan nageflacht geichonken.
ja, 't nakroost voere 't zeil ten top
En hijfche vlag en wimpel op
En doe het horaI klinken ,
En zing' der Vaadren deugd een lied,
Die, toen de Hulk op banken flier,
Haar nog behield voor 't zinken;
Het' dank' des Stuurmans eedlen moed,
Dat op d' Europeaanfchen vloed
Zijn wimpel fier laat waaijen ,
Dat niets bet ooit tot ftrijken dwingt,
Dat nimmer overmagt het dringt
Verneedrend bij to draaijen,
Dat finer noch blaam de Hulk befpat,
Waarmed 't zich ziet bedeelen
Zij vare, op Hoilands glorie prat,
Bevracht met d' onbetaalbren fchat
Van alle Werelddeelen I

M.

MENGELWERK,
TUT fliAAIJE LETTER= KUNSTEN EN NVETEN
SCFIAPPEN, BETREIMELUK.

PROEVE , OVER DEN VOORTGANG DER :.EDEN EN DEC.
DIAATSCHAPPIJE. Door den Heer G. GREGORY.

(Naar het Engelscii.)

Door

middel van gelchiedkundige blijkbaarheid de be.
ginfels van zedelijk bedrijf na te fporen , is, zoo
Diet de verhevenite, althans , de aangenaamtte wijze , van
wijsgeerige befpiegeling. Deze leidt ons , zoo verre
baar geleide ftrekt , op vasten grond voorwaarts , en
brengt ons , bij zeer natuurlijke opklimmingen, min
voor dwaling blootgetteld , on min verrnoeijende voor
bet verfland, dan afgetrokkene redenering en bovenna.
tuurkundige verfijning , ter waarheidkennisfe. Deze kan
zelfs de traagheid uitlokken , door het vooruitzigt vatt
kennisverkrijging zonder vermoeijende infpanning ; terwijt zij, ook waar zij niet onderrigt , zeidzaam mist te
onderhouden.
In de kindschheid eener wetenfchap hebben wij ons
geenszins te verwonderen , dat de Schrijvers meer zich
bevlijtigen om gebeurtenisfen bij gebeurtenisfen op te hoo.
pen , dan zich toeleggen om de oorzaken op te fporen.
Om dit wezentijk gebrek , bij ooze laatfte Schrijvers
over. Gefchiedenis , te verhelpen , was het °or.
fpronelijk doel dezer Proeve ; en, fchoon bet weigelnkken in de nitvoering aan mijnen wensch of hope niet ten
voile beantwoordde, zat , daar er zoo ,weinig tot nog toe
in dit vak gedaan is, tnijne zwakke paging niet zonder
eenigen eisch op verdientlen wezen at ware het geene.
andere , dan den weg op te fpeuren en te banert voor
Ineer gelukkig flagende navolgers.
De GOItSPRONG DES MENSCHELIJKEN GESLACHTS is
van luttel aangelegenheids voor bet onmiddellijk
vt'etp
B
VIM, 1809. Me i0e
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werp dezer Proeve. Het is , nogtans , niet oneigen,
dat ik mijne toeftemming te kennen geve aan 't keen mij
voorkomt het waarfchijnlijkile zoowel als best gettaafde
begrip te zijn. lk bedoek daarmede het gevoelen, dat
het Menfchelijk Gellacht van Unen oorfprong afftarnme.
Een gevoelen 't welk het meeste zamerftemt met de
groote eenvondigheid , merkbaar in de werking der Voorzienigheid, en onderfchraagd wordt door de oudfle overleveringen van alle Volken; terwiji de mogelijkheid van het rep;engettelde gevoelen nooit voldingend bewezen is. De bevolking , weten wij, gaat, in voor dezelve gunftige ornitan.
digheden , met eene bijkans ongeloofelijke fnelheid voort.
Wij hebben geen blijk , dat de invloed der luchtsgetteltenisfe buiten that is om een verfchil te wege te brenger in het
uiteriijk voorkomen, beantwoordende aan dat, 't welk de
inwoners van de verfchillende wereldoorden kenmerkt;
de gelijkvormigheid in kleur en voorkomen, welke Volken , in gelijkfoortige liggingen , met elkander hebben,
laat , als 't ware, het gevoelen , waarvan ik het tegendeeI
beweer,, bijkans zonder eenig bewijs ten voordeele van 't
zelve. Een Schrijver van naam heeft bewezen, hoe
weinig geloofs men te Nan hebbe aan de buitengemeene
eifchen , welke fommige Volken gemaakt hebben op eene
zeer hooge oudheid; eifchen , door 'Volkshoogmoed ge..
vormd , of op misrekening gegrond (*). — En kan
niets minder, dan het uiterfte des vooroordeels, de menfchen bewegen , voor de kwalijk zamenhangende fabe.
len van Chineesch bijgeloof, een berigt te verwerpen,
doorgaans aangenomen als van een hooger dan menfehelilken oorfprong, en bevestigd door de verhalen en tijdrekenkunde der befchaafdfte Heidenfche Volken (f).
Hoe de VERSPRMDING des Menschdoms werd daargefteld , is niet klaar of te Leiden uit de Ongewijde Gefchie,.
denis. De Gewijde Schrijvers hebben ons eene oorzaak
opgegeven , door welke dezelve althans heeft kennen bevorderd worden ; en gereedelijk kan men zich verbeelden ,
(4,) M. DE GUIGNES. Het is waarfchijntijk , dat, China oorfpronkelijk verdeeld zijnde in vele kleine Staten, de onderfcheidene Geflachten der kleine Koningen van die Staten, door
duisterheid en verwarring der nude Gefchiedboekeren van dat
Land, .genomen zijn voor onderfcheidene Stammen van Keiger-.
lijke Monarchen.
(t) Zit Sir IsAlk$ =WON% Chronology.
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dat gebrek aan voedfel , onderlinge vijandfchappen
tusfchen onderfcheidene gezinnen, dat vrees en miss
trouwen uittogten en verftrooijingen, in een zeer vroeg
tijdperk, daarftelden.
Noodeloos is het, eene proeve te semen, om te antdekken, wat de menfchelijke natuur zou wezen, BülTEN
DEN STAAT DER ZPiMENLEVINGE. De beste Wijsgeerte, welke de trapswijze vordering der ziele in de verkriiging van denkbeelclea alicidt nit de zinnelijke gewaarwordingen , wiist nit , hoe zeer wij fchepfels zijn
van kunst en navolging ; en ligt valt het, zich te
overtuigen , dat wij aan ddn zin alleen , welke de gezellige zou mogen genaamd worden , het meestwaardige gedeelte onzer kennisfe verfcbulitigd zijn. Wij het).
ben geed blijk altoos van menfchen , in eenen ongezeL
ligen ftaat gevonden , uirgenomen een of twee eenzaant
levende Wilden , toevailig ontdekt, die, verloren geraakt, of in de kindschheid ten vondeling gelegd,voor
weinige jaren een !even leiden, bijkans den Dieren gelijk , in hardvochtigheid om leed to verduren , alsmede
fnelheid, en zeer weinig boven dezelve in verftands- en
Bien ,

Eielsvermogens.

De hooge onwaarfchijnlijkheid , dat menfchelike
fchepfels oak in eenen eenzamen that zouden beftaatt
hebben, is menigmalen door Zedefchrijvers aangedron,
gen; en de bewijzen gegrond op den zwakken ftaat
der kindschheid en de verdediglooze natuur der men-,
fchen, zijn algemeen bekend. Ik wil er alleen bijvoes
gen, dat de uitgebreider vatbaarheid der menfchelijka
vermogens zoo wel eene grootere verfcheidenheid ais
rneer duurzame driften en genegenheden toelaat, dan
eenig ander wezen op aarde veronderfield kan worden
te bezitten. Gedurende de vroegfie kindschheid wordt
er eene onderlinge genegenheid gehoren tusfchen de auders en het kind, welke doorgaans een band van vereeuiginge blijft voor het overige buns levees. Intusfchen
worden er andere genegenheden voortgebragt tusfchen
de leden van hetzelfde gezin, eu er ontftaat eene kleine
maatfchappij, v66r dat zij in fleet kunnen zijn zich van
elkander af te fcheiden.
Oude Schrijvers ftemmen overeen in den EERSTEN
TAT DER MAATSCHAPPIJE af te beelden, als flechtS
zeer weinige Braden verheven boven den that van looter
dierlijke aandrift. Zij berigren onS, dat de eerfte menfchen
e
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fcben een wild en ongeregeld leven leidden, in de vet*:
den verftrooid , het leven houdende bij kruiden en van
zelfs groeijende boomvruchten , naakt , zonder kennis
van vuur of kuniten, zonder lets bij voorzorge op te
leggen; de klanken , welke zij vormden , waren verward
en onbepaald; alleen door vrees voor dieren , nog woes•
ter dan zij zelven, vonden zij zich gedrongen tot za.
menwoning (*). 't Zij deze befchrijving uit waarne.
ming ontleend is , of enkel eene fchilderij der verbeel4
dinge, vast gaat het, dat de berigten van hedendaagkhe Reizigers ons tafereelen ophangen van menfchen,
wier leven Qmtrent even onbefchaafd en woest is. FOR.*
STER Itelt de inboorlingen van Mallicolo vow, als zees
nabij grenzende aan het Apengeflacht (1). Dezelfde
Reiziger ontmoette, in het zuiden van de Straat van
Magellan, een Volk, mismaakt en naakt, uitgenomen dat
een auk dierenhuid van hunne heupen afhing; het voor•
komen dezer menfchen kundigde niets anders dan hunne
diepfte ellende aan (4.). Latere verhalen onderrig.
ten ons, dat de inwoners ,van van Diemens Land mede
naakt gaan, beide mannen en vrouwen; alleen zag men,
dat vrouwen met kinderen een beestenvel hadden, waar.
fchijnlijk om dezelve in te dragen (s).
Indien wij onder de wilde Volken zoeken naar de
GULDEN BEuw van rust en geluk , door eenige Schrilvers opgehemeld als de !hat der Nature , geloof ik dat
wij verkeerd znllen doen met dezelve te plaatfen in de
volftrekte onaandoenlijkheid van dezen that der Maat.
fchappije , welke geheel ontbloot is van alle de meest
wen,
(*) DIOD. stc. L. I. r.
„ Cum prorepferunt primis animalia terris
Mutum et turpe pecus ," &c.
HORAT. Sat. Lib. I. S. III. VS. 93.
tie 1101%. Od. V. 163 et CLARKE in loc. et JUVEN. Sat. VI.
(-75. Vergeleken met DAMPIER I Vol. I. p. 464. Cowes Las.,
Voyage , Vol. I, p. 96. tor. 113.
(t)FORST. Ob. p. 242.
( n FORST. Ob. p. 251.
(§) ECUs' Voyage. COOK'S Last Voyage ,Vol. L p. 96. for.
HERODOTUS gewaagt van een Volk aan de Meren , gevormd door
de .4raxis, 't welk raauwe Visch at, en gekleed ging met de
lauldou vao Zeoltalveran. Lib. I. a. 102.

EN DER MAATSCHAPPIJE.

405

wenfchelijke genoegens. Het Volk, waarvan ik laatst
gewaagde, nam elke zaak , hun gegeven, aan; dock
fcheen op niets eenigen prijs te Itellen (*). In Terra
del Fuego zagen zij het Schip, en alle de deelen van 'c
zelve, met itompheid en ongevoeligheid aan; zij toonden
geene teekens van vreugde of geluk, en fchenen ongevoelig voor alle zedelijke, natuurlijke of gezellige aandoeningen en genot (t). Capitein COOK vond te Dusky
Baai , in Nieuw Zeeland , drie of vier Familien op den
iaagften graad van redelijk beflaan. Hij befchrijft hen,
als geheel van nieuwsgierigheid ontbloot, zonder eenigen lust tot onderzoek , en buiten that om hunne aandacht op lets gevestigd te houden. De muzijk maakte
geen den mintlen indruk op hun ; zij waren volarekt
doof voor het geluid der welklinkendfte muzijk; de trom
alleen fcheen hunne aandacht een weinig te doen ontwaken(1.). Niet alleen zijn de maatfchappelijke banden van
liefde en vriendfchap , op dezen trap der menfchelijke
nature, zwak; maar ook fchijnen zelfs 't geen men
natuurlijke genegenheden noemt, er naauwelijks te bellaan ; zij dragen weinig zorg voor hunne kinderen, en
de onverfchilligheid van de fekfen tot elkander heeft
fommige Schrijvers bewogen, om eene gemeenfchap der
vrouwen te vermoeden. De Ouden verzekeren voluit,
dat dit dadelijk het geval was bij de Masfageten (§), bij
de Cararnantes ("), bij verfcheidene Afrikaanfche Volken (11), en zelfs bij de Britten (4-4.); doch ik vind
geen zeker blijk van gemeenfchap der vrouwen, onder
de naauwkeuriger waarnemingen der hedendaagfchen.
Den mijner vrienden, een zeer veraandig man, die Kapitein COOK op diens laatfte reize vergezelde, verzekerde
(*) Coox's Last Voyage, Vol. I. p. 97.
) FORST. Ob. p. 288 en 290.

(1.) Comes Voyage, Vol. I.
p. 684.

(§) DIOG. LAERT.
(**) PLINIUS.
at) HEROn. Lib.

IV. c. 172. 180.
(14) Cits. de Bell. Gall. Lib. V. e. i4. Hij onderrigt ons
in 't bijzonder, dat de vrouwen van broeders onder hun gemeen waren; zoo ook tusfchen vader en zoon. Hij voegt
er nogtans bij, dat de kinderen toebehoorden aan hem, die
eerst de maagd trouwde; welke onittandigheid mij aan dit ge.
keele berigt duet twijfelen.
e3
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de mij, dat hij nergens fporen van zulk eene gewoonte
had kunnen ontdekken. De mannen en ouders, in verfcheidene ftreken van Zuid- Amerika , gaven hunne
vronwen en dochters voor eene beuzeling aan elk ten
beste. Deze omftandigheid, en een volflagen geniis van
fchaamte en zedigheid, , kan .aanleiding gegeven hebben
tot deze misvatting (*). lk hel over om te denken, dat
de menfchen , in dezen ftaat over 't algemeen , geene menicheneters zijn. Zij worden in 't algemeen befchreven
tils min woest en wild , dan in den volgenden 'land der
maatfch appije.
Daar kan naauwelijks een STAATSBESTUOR beftaan,
en mogelijk is er geen noodig , onder menfchen , die
zeer zwakke fnoeren van verbindtenis hebben, en weinige voorwerpen , die de driften aanvuren. De Heer,
van Wien ik zoo even melding maakte, betuigde mij,
plat hij, onder verfcheidene rime Volksilammen, niets 2
't geen naar ondergefchiktheid zweemde , kon befpeuren , dan alleen eene mate van ontzag, toegedragen aan
den rand der oude lieden (-1-). De Heer BOUGAINVILLE
merkt Op , dat het bij de Patagoniers even zoo gefteld
was.
Noodwendig moeten de GODSDIENSTBEGRIPPEN van
gienfchen , zoo weinig in ftaat tot opmerking, zeer ruw
en onvolkomen wezen. Indien ik het mij wel herinnere heeft BAYLE- eenige voorbeelden aangevoerd van
inaatichappijen geheel zonder Codsdienst; en eeri kundig
Schriiver verzekert ons , in zijn verhaal van Porto de
la Trinidad, dat hij alle reden had om te gelooven, dat
de indianen aldaar volflagene iltbeisten waren (4). 't Zelfde wordt vermeld van de inboorlingen op zekere kleine
eilanden ten oosten van Kamfchatka (5).
De RUNSTEN zijn, bij menfchen in den boven befchreven that, zeer eenvoudig , en teffens zeer weinig. De
inboorlingen der eilanden ten oosten van Kamfrhatka,
waar(*) Op de Passch-eilanden vermengen 2ich de fekfen
in 't openbaar. Zie Rusfia, of An Account of the Na4ions &c.
(-I-) Coon's Last Voyage, Vol. I. p. 102,
(4.) D. FRANCISCO MAURELI, vertaald door den Beer
IsVp 'BARRINGTON.

I) Coxes Rusfian DiscoveYief:,
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waarvan ik zoo even fprak , wenen in holen , in den
grond gedolven, wear zij, zelfs in den wintec, gem/
vuur ontfteken. Hunne kleederen zijn als hemden , gernaakt van vellen van beesten , die zij in ftrikken vangen ;
over deze dragen zij, bij regenachtig wear, een opperkleed, vervaardigd van in traan gedoopte blazen en andere ingewanden van halfflachtige zeedieren. Hun sloelel beftaat uit raauwe visch; zij leggen geen levensyooi•
read op, en lijden dus veel hongers , wanneer ftorinwei:r
'het visfchen belet. Indien zij den nacht van huis
ten doorbrengen , graven zij een hol in den grond, en
bedekken zich daarin met hunne kleederen en raigte ,
hier en daar opgezameld (*). Het fchijnt alleen de ruwneid der luebtareke , welke dit zeer dom y olk heeft
nangedreven om gebruik van kleederen te maken. In van
Diemens Land gaat een y olk , ten naastenbij k zoo beftaande, els wij befchreven hebben , naakt; en heeft het nogtans eenig denkbeeld van opfchik, daar zij armen en horst
met ttrcpen in onderfcheidene rigtingen bedekken en het
hoofdhaar tot een engen cirkel dffcheren (t). De hutten
op Terra del Fuego worden vervaardigd door het zamehviechten van dig bijeengegroeide boomtalcken , vonnende eene foort van luifel door eenige onderftuttende f12-,
ken; zij overdekken het geheel met zoden van gedroogd
graS, bier en daar eenige itukken van zeedieren-huiden
er tusfchen vlechtende. In van Diemens Land'wonen zij
in dergelijke batten, of in. boomflammen , waarfchijn.
lijk door y our te dien einde uitgehoold (§).
Men zou zich bezwaarlijk kunnen verbeelden, dat de
menlchelijke natuur eenige lengte van tijd in eenen zoo
behoeftigen 'that kon beftaan , indien wij de ftelligrce
baarblijkelijkheid niet bezaten van de waarheid dezer berigten. Mijns oordeels dienen eenige weinige Tonvm.LIGE UTTVINDINGEN om de krachten van 's menfchen
geest op te wekken, door hem te leeren, dat er gemakken en genietingen kunnen verkregen worden, boven en
behalve de vervulling der volftrekt onontbeerlijke Im p snoodwendigheden. DIODORUS SICULUS vermeldt, dat
hec
COX,E ' S Rusfian Discoveries.
(f) ELLIS' Voyage. Coon Last Voyage, Vol.

C,Az
(§)

Coon' s

Last Voyage, Vol. I. p. tor, Iii.
Ee4

p. s,6
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bet Vuur eerst bekend werd door een' boom , van den.
blikfem getroffen ( o). 't Zij wij deze overlevering als
fabelachtig, of niet, befchouwen, vast gaat het, dat
menig eene nuttige uitvinding even toevallig bekend
werd. De natuurlijke bogen in de bosfchen, en de ho.;
len , gevormd in de fpleten der rotfen, deden het denkbeeld van hutten en Overdekte woningen ontaaan. De
vroegfle bedrijven waren de jagt en de visfcherij; en de
allereenvoudiglle wijze, om het wild te belagen, was,
kuilen in den grond to delven, en die met aokken en
bladen to bedekken: eene wijze van dieretivangst , nog
i vele woeste Volken in zwang.
De TOT SIERAAD STREKKENDE KUNSTEN volgden de
nutte met langzamen tred. De eerfte bepaalden zich tot
den Perfoon, er fchijnen alleen door een' trek tot verfcheidenheid voorgefchreven. Twee omaandigheden, dadelijk op bet zedelijk karakter werlsende, vergezelden
het invoeren der kunften. Eene mate van nitmuntendheld wordt verkregen door de zoodanigen, die anderen
overtreffen; hieruit ontaaat let gezagvoerends; — het
hebzuchtig beginfel werd tot werkzaamheid opgeroepen,
en dit deed oorlogen en flaatsbefluur ontflaan. — De
eerfte ltriigen ontrezen waarfchijnlijk nit bijzondere oneenigheden , welke den Volksaam in onderfcheidene partijen verdeelden. De overwinnende partij vond zich opgewel;t om hare kracht te beproeven op een naburigen
Volksitam , en de begeerte tot elkanders bezittingen was
eene genoegzaam aerite drijfveer, otn de meufchen aan te
zetten tot het plegen van roof.
De TWEEDS STAAT i/ES MENSCHDOMS mag, nit dezen hobfde de Staat van Oorkg genaamd worden. Zonder eenig vast verblijf, hing in dezen flaat het beftaan
der menfchen of van de jagt ten dagelijkfchen levensondertiouct de vrouwen deelen met de maimen in hunne ;ago,
bedrijven moeijeiijkheden en uitfpanningen; zij dragen
luttol zorgs voor hare kinderen , latende dezelve , zonder
vrees voor ftraffe, aan het geval over, terwijl zij in de
beb

j

(*) Dion. sic. Lib. LUCRET. vs. 1092. Pe wijzen,
em vuur to bmiteken, zijn twee: het ilaan van twee iteenen ,
Arbeewriiven van twee flukken louts. De laraile wijze voi4ren de Brazilianen, de Otaheitcrs , de Nieusv-Hollanders, de
Xamfehaidaiers, de Groenianders , en in 't algemee'n alle Nocifit,
p. 514.
fiche Volkeu, COOK ' S Lest Ifoxi.e., Vol,
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bezigheden of vermaaknemingen deelen (*). Zij zijn
ttoutmoedig en wreed, ter oorzake van de onwisfe wijze
van beffaan ; hun voedfel en hunne genietingen de uitwerkfels zijnde van hunnen mood , houden zij dezen voor
de dthrige hoedanigheid , der aankweekinge waardig (t).
Schoon gehard , en met eene heldhaftige ftoutmoedigheid
de vermoeijenisfen des krijgs verdurende, fchoon honger
en de ongenade der jaarfaizoenen met ecne mate van
beestelijke ongevoeligheid verdurende, — bezwijken zij
onder den arbeid (4.); aan het werk des landbouws kun;,
nen zij zich onderwerpen , en de geduldige afwachting des landbouwers verfmaden zij (§). Hunne luiheid
is verbazend , uitgenomen wanneer zij door noodzake.
lijkheid gedrongen of door wraakzucht geprikkeld worden ("). Het grootfle gedeelte van hunnen tijd fchikken zij tot feestvieren en flaap Hunne gulzigheid
in 't eten is verbazend; doch zij gevoelen weinig liefde.
drift. De koelheid en onverfchilligheid jegens de fekfe,
welke zich ook zien laat bij de ilmerikaanfche Indianen,
en welke een vernuftig Gerchiedboeker (4.1.) toefchrijft
aan de luchtsgefteltenisfe , is een algemeene karaktertrek
van dezen ruwen flaat der zamenlevinge.
Hunne OPPERHOOFDEN, geloof ik , werden flechts voor
een' tijd en bij gelegenheid gekozen ; men iette op derzelver gefialte en werkzaambeid (§§) ; na den krijgstogt
daalden zij weder tot gelijken rang met de overigen van
den Stam. — Zelfs in ecnen sneer gevorderden that
van befchavinge leeren wij uit TACITtJS, dat er geen onderfcheid van rang was onder de Yongelingen der Ger.
tnaanfcheVolken; zij [taken in geenerlei opzigt boven de
knechten nit, en zelfs weinig boven het vee (***). Onbe.
(*) TACIT. Germ, c. 26.
(f) Ald. c. 14.
(4) Ald. c. 4.
(§) Nec arare terrain , aut expeaare annum , tam facile
perfuaferis , quartz vocare bastes et vutnera tnereri. TAcJT.
Germ. c. 14.
(**) Aid. c. 15.
(ft) Ald. c. 15.
(4.I.) Abbe RAYNAL.
(S§) De Ethiopiers verkozen hunne Koningen om deze hoeianigheden.
(***) TACT. Germ. 2o.
Ee
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hekwaam voor eene aaneengefchakelde redenering,
de uitzigten der menfchen, in dezen that, tot het tegenwoordig oogenblik bepaald ; zij zijn zelfs onbeften.
dig in hunne driften, of, indien eenige drift fland holtde, het is die der wrake alleen. — De gronden van WET
en REGT rusten op wraak. Wanneer er een moord gepleegd was , hielden zich de bloedverwanten des vermoorden verpligt , den moordenaar op te offeren; maar
Wen eigendom iet begeerlijks begon te worden , vonden
zij het best, dat het voorwerp hunner gevoeligheid zijne bevrijding kocht: dus werd onder de Germanen, als
bij de meeste onbefchaafde Volken , doodflag door eene
boete afgedaan (*). Bij een der woeste Volken in SiberiE houdt men het voor misdadig , in den itam , waar.
toe men behoort , een' nioord te begaan ; loch een
moord , elders gepleegd , gaat nie1. alleen Itrafieloos
door, maar is eene foort van eer (1°).
De OORSPRONKELIJKE OVERLEVER1NG VAN DEN GODS..
DIENST werd zeker,, in eene mate van zuiverheid , enkel hij den Volk bewaard; en ik kan het, als zeer mo.
gelijk, begrijpen, dat, bij de verfpreiding des mensch.
doms , dezelve bij fommige flarnmen verloren ging.
In dit geval konden de meest treffende verfchijnfels der
Nature dienen, om eenige weinige beginfels van godsdienflig geloof op te roepen , gemengd met dwalingen,
en verdonkerd door ongegronde redekavelingen. Wij
zien beneden ons een aantal van mindere wezens , wier
beftaan van onzen wil afhangt, en over welke wij , als
't ware, Goden zijn. Eigenaardig is, overzulks, de veronderftelling , dat de groote omwentelingen in de Natuur,
welke zoo gedurig ons beflaan dreigen, en zoo dikwijls
verwoesting aanbrengen, het werk zijn van wezens van
een hoogeren rang. — De Altyan-Tartaren befchrijven
de Godheid als een oud man , die een prachtig hof
houdt. Het geraas zijner ruiterij, zeggen zij , is 't
geen wij donder noemen , en de blikfem wordt veroor.
zaakt door het itooten van de pooten der paarden
Ruwe denkbeelden van Godsdienst, of bij overlevering
aangenomen en misvormd door bijgeloof,, of natuurlijk
en
( I')

TACIT. GeT112. SI.

(-1-)

Rus(ia, or an Hiflorical Account &c.
Aldaar.
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an uit overeenkomst afgeleid , treft men Reeds aan
onder menlchen , in den that, welken ik nu befcbreven
heb: de vrecs , de verbeelding, de ftaatkunde van eenigen maakteri er vervolgens een ftelfel van.
In dit TV.TEEDP, TUDPERK der Maatfchappije heeft de
Gefchiedenis gehandeld over vele Stammen van Griekenland (*), van GermariiJ (±), van Brittanje (4-). De
echttle befcheiden wegens bet Chineefche Rijk onderrigten ons , dat er, niet meer dan i000 ja.ren v66r onze Christelijke jaartelling , geene fteden warm in dat uitgettrekte Land; dat het bevolkt was door verfcheidene !tammen van zwervende Barbaren , en dat er verfcheidene
kleine Koningrijken werden opgerigt omtrent het einde
der negende eeuwe (§).
In een algemeen overzigt van de vorderingen der menfchelijke nature, kunnen wij alleen de fterke en beflisfende karaktertrekken opmerken: de veranderingen zijn
veelvuldig en klein , welke plaats grijpen in de aannaderingen tot befchaafdheid ; en deze krijgen wederorn
hare bijzondere kleur van piaatfelijke en toevallige omItandigheden.
(+)- HEROD. L. I. c. 57.
(t) l'Acrr. Germ. 46.
(a) CEs. de Bell. Gall.
(§) Mem. tie M. DE GUIGNES.
(Het rervolg bierna.)

VERSLAG VAN HET LEVEN EN DE SCHRIvTEN
VAN GOTTHOLD EPHRAIM LESSING.

(Vervolg van LI 379 )
n October 1750 ondernamen LEASING en MYLIUS een
1 Tijdfchrift , 't welk te Stutgard zou worden uitgegeyen , onder den titel van Bijdragen tot de Gefchiedenis en
de Verbetering van bet Tooneel. Het plan hield in , herziening te doen van de Tooneelletterkunde van geheel
Europa ; narigten te verzamelen aangaande de vooren oorfpronkeliike
naamite kunitenaars en tooneelen
be•
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beoordeelingen te leveren van de onderfcheidene takken der
Tooneelkunst. My mus was niet de beste man om als mede•
helper tot een werk van dezen aard te dienen ; ook was het
Duit fchepubliek zoo bezorgd niet als het Part' jfehe omtrent
de verbetering der tooneelvertooningen. Vier nummers
kwamen er in 't licht , waarna het werk geftaakt werd ,
misfchien bij gebrek van aftrek. Bij den zelfden Boek.
verkooper lief LESSING eene verzameling van zijne vroeg.
fie Dichtftukken drukken , die gunfliger ontvangen wet-den. Men deed hem den voorilag tot het uitgeven van
eene Latijnfche vertaling van HERBELOT 'S Bibliothique
Orientale , die overal verbetering noodig had ; wijsfeJijk echter,, wees hij die onderneming van de hand,
zich eener onbeftendigheid bewust , die hem het werk
zou hebben laten fteken (zoo als hij nederig bekende),
of te hoogmoedig om zich te laten gebruiken tot eene
ideine cue gevende overzetting van een zoo uitgebreid
werk.
Omtrent dezen tijd begon hij het Spa.znsch te leeren ,
in de verwachting van er eene naijn van tooneelfpelen
te zullen vinden , die weinig neweik t was, in zijne
Drarnaturgie vermeldt hij de I-7r gild a Valt MONTIANO,
to de daarvoor geplaatfte Verhandeling over liet Spaanscli
Treurfpel; doch hij fchijnt niets vertalenswaardigs ontdekt te hebben. MYLIUS wedijverde met hem in die
taaloefening. Maar op zekeren dag , als zij te zamen
Shaansch trachtten te fpreken , kwam een Span] aard , die
eenige woorden van zijne moedertale hoorde , hun op
zijde , en overtuigde hen welhaast , dat zij den iandeigenen tongval des gewests niet verflonden.
Te Berlijn maakte LESSING kennis met zekeren
CHIER een Leuvenaar , met wien hij de verdienften
der Fran fchc Treurfpeldichters vrijmoedig beoordeelde ,
en wien hij niet weinig deed verbaasd Ethan , toen
hem CORNEILLE beneden RACINE, en beiden beneden
SHAKESPEAR hoorde ptaatfen. RICHTER diende nu en
dan VOLTAIRE tot handlanger. Hij fprak over den onregtzinnigen , doch befchaafden fmaak van het letterkundig
Duitschland. VOLTAIRE verlangde hem te zien , en ontving hem verfcheiden malen aan zijne tafel. Hij zocht
LESSING te bewegen , om voor hem eene Memorie te
vertalen over zijn pleidooi met den Jood HIRSCH. LESSING keurde de zaak af, en bedankte voor de karwei;
welk
zelfs fchreef hij een Puntdicht op het geval ,
VOL-
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in handen vicl, en een einde aan hunne vet..,
keeling maakte. LESSING merkte aan , dat VOLT
de Autheuren als zijne minderen behandelde , en de
Grooten als zijns gelijken ; 't welk eene orakeering van
lettereere was.
VOLTAIRE ' S Siecle de Louis X/Vwerd thans te Berisjn gedrukt , en RICHTER had last om vierentwintig
groot papieren exemplaren uit te zoeken , om voor de
Koninklijke familie tot gefchenken te dienen : groote
voorzorge werd er gebruikt, dat het werk niet wierd
tfitgegeven, voor dat de gefchenken waren afgeleverd.
LESSING kwam RICHTER bezoeken, terwijl hij met uitzoeken bezig was. Een exemplaar,, waarvan een blad
gefcheurd was, had hij, als ten bedoelden oogmerke
ongefchikt, ter zijde gelegd. LESSING 'S nieuwsgierigheid deed het hem ter leen vragen, waarin RICHTER bewilEen van LESSING 'S vrienden vond er hem in zitten lezen, liep met de eerfle twee bladen heen , en bragt
ze in zegepraal bij Mevrouw BENTINCK eene vermarde geleerde dame. Bij ongeluk had Zij VOLTA=
om een kijkje verzocbt , en flelde er haar vermaak in,
zijne onwellevendheid te ftralren , door de aanbaling van
cenige plaatfen. VOLTAIRE gaat in arren moede naar RI'
CHEER hoort het geval , misfchien eenigzins verdraaid,
en dicteert hem een befchuldigend briefje aan LESSING,
die niet in de flad was , toen hij het ontving. Het antwoord verdient opmerking , als ter proeve van LES.
SING 'S Fransch dienende.
„ Vous me croyez donc capable , Monfieur, d'un tour
Iles plus traitres; et je vous parais asfez meprifable ,
pour me traiter comme un voleur , qui est hors d'at-.
teinte ? On ne lui parle raifon que parceque la force
i'est pas de mite.
19 Voila l'exemplaire dont it s'agit. Je n'ai lama's eu
le desfein de le garder. Je vous l'aurais meme renvoye
fans votre lettre, qui est la plus finguliere du monde.
Vous m'y donnez des vues que je n'ai pas. Vous vous
imaginez que je m'etois mis a traduire un livre , dont
M. HENNING a annonce it y a longtemps la tradation
comme &ant deja fons presfe. Sachez , mon ami, qu'en
fait des occupations litteraires je n'aime pas a me rencontrer avec qui que fe foit. Au reste j'ai la folle envie
ete bien traduire, et pour bien traduire M. DE VOLTAI.
VOLTAIRE
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fe faudroit donner au diable. C'est
je fais
que je ne veux pas faire. C'est un bon mot que je
viens de dire: trouvez le admirable , je vous prie ; ii
n'est pas de moi.
,5 Mais au fait. Vous vous attendez des excufes: et
les voila. J'ai pri fans votre permisfion avec moi, ce
que vous ne m'aviez pret6 qu'en cachette. J'ai abuf4
de votre confiance, j'en conviens; mais est ce ma fan.
te, fi contre ma curiofitd ma bonne foi n'a pas et6 la plus
forte ? En partant de Berlin j'avais encore a lire quatre
feuilles. Mettez vous A ma place, avant que de prononce:. contre moi. M. DE VOLTAIRE pourquoi ne ferait
it pas un LIMIERS on un autre compilateur, les on.
vrages des quels on pent finir partout , parce gulls nous
ennuyent partout.
„ Vous ditez dans votre lettre, M. DE VOLTAIRE ne
manquera pas de reconnaitre ce fervice qu'il attend de
votre probite. Par ma foi , voila autant pour le brodeur
Ce fervice est fi mince, et je m'en glorifierai iii pen, que
M, DE VOLTAIRE fera asfez reconnaisfant s'il vent bier:
avoir la borne de roublier. Il vous a fait beaucoup de
reproches que vous ne meritez pas. J'en fuis au desespoir. Ditez lui done que nous fommes amis , et que
ce n'est qu'un exces d'amiti, qui vous a fait faire cette
faute , fi c'en est une de votre part. Ce fera bien as.
fez pour obtenir le pardon d'un philofophe. Je fuis,"
&c. (*)

RE

VOLGij houdt mij dan bekwaam, Mijnheer, tot een der
(*)
verraderlijkfte trekken; en ik ben verachtelijk genoeg in
uw oog, om mil als een dief te behandelen, die niet te
„ achterhalen is? Aileen vait men hem met redeneren
„ omdat geweld niet toereikende is.
Zie bier het bewuste exemplaar. Nooit had ik ten oogmerke, het te behouden. Zelfs zoude ik het uhebben teruggezonden ook zonder uwen brief, die de zonderlingfie van
„ de wereld is. Gij fchrijft mij daarin oogmerken toe, die ik
„ niet heb. Gij verbeeldt u, dat ik de vertaling van een boek
,, had ondernomen, waarvan de Heer HENNING de vertaling
„ als reeds op de pets heeft aangekondigd. Weet, mijn vriend,
„ dat ik in letterbezigheden niemand, wie lIij ook zij, wil in
„ den weg itaan. Voor 't overige bezit ik de dwaze zucht
„ om wel te vertalen, en om den Heer DE VOLTAIRE we te

vertalen, weet ik dat men zich aan den Duivel zou moeteu
„ over-
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Vourtuitis , echtcr,, ton niet vergeven ; hij liet
CIDER gam/, die in dienst van Prins HENDRIK van Pruisfeu trail , met den titel van Bibliothekaris , en nade1.
nand van Raad. Evenwel behield RICHIER zijnen ijver
voor VOLTAIRE, en was hoogst misnoegd over de beoordeelingen van de ilferope , die in de Dramaturgie ge.
plaatst , en door dit voorval , misfchien , te lierker wer;•
den aangezet.
Van het voorval van het geflolen Exemplaar was aan
het Hof van Berlijn gelproken , en door VOLTAIRE befchreven , als een nanilag om hem van de voordeelen
eener geoorlofde vertalinge te berooven. LESSING'S
naam had er bij den Boning door geleden , en de hoop,
om eenen post van Boekbewaarder,, of een Hoogleeraani
ambt te verkrijgen , in de Pruisfifche heerfchappijen yen.
donkerd. Kort na dit voorval vertrok LESSING naar
Wittenberg, (alwaar zijn jonger Broeder in de Theologie
ftudeerde) waarfchijnlijk met oogmerk om er zich te law
ten
• overgeven. Dat is iets , 't welk ik niet doen wil. 'Mr"
„ Het was een ban mot , dat ik daar zeide : houd het voor
3 , fraai , bid ik u; 't is niet van mij.
,, Maar ter zake. Gij verwacht verontfchuldigingen: bier
„ zijn ze. Zonder uw verlof nam ik mede, 't geen gij mij
„ ter Bulk geleend hadt. 1k heb uw vertrouwen misbruikt,
ik beken het; maar is het mijne fchuld, indien tegen mij.
„ ne nieuwsgierigheid mijne goede tronw niet beiland ge„ weest zij ? Bij mijn vertrek uit Berlijn moest ik nog
,, vier bladen lezen. Stel u in mijne plants, eer gij vonnis
„ tegen mij velt. Is 't mijne fchuid, dat de Heer DE Vol.„ TAIRE niet een LIMIERS of een andere verzamelaar is, met
„ wier werken men overal kan uitfcheiden met lezen , om.
„ dat zij overal vervelen.
Gij zegt in uwen brief, dat de Heer nu VOLTAIRE niet
„ zal in gebreke blijven otu dezen dienst te vergelden, wel„ ken hij van uwe eerlijkheid verwacht. Op mijne eer, dat
„ mag zijn verhaal wat opfchikken heeten! Zoo gering is
deze dienst, en ik zal er mij zoo weinig op beroemen,
„ dat de Heer DE VOLTAIRE danks genoeg zal betoonen, indien
„ hij de goedheid wil hebben om dien te vergeten. Hij heeft
u vele verwijten gedaan, die gij niet verdient. Ik ben er
„ wanhopig om. Zeg hem dan , dat wij vrienden zijn, en
dat niets dan eene overmate van vriendfchap u dien mis.
,, flag heeft doen begaan, indien 't een misting aan uwe zijelts
s, zij. Dit zal genoeg zijn, oin de vergiffenis van eau Wij#10
ft

goer te verwerven. ik ben ,” ens.
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ten promoveeren , en zich a/zoo hevoegd te makert
( verdere voorhereiding had hij daartoe niet noo•
dig) tot den post, om werken zijn Vader voor hem te
Gottingen verzocht. Diensvolgens vverd hij iirtiurn Liberalism; Magister,, doch was er tegen om zulks in zijne
brieven of in gezelfchappen te vermelden, zoo als bij
de Duitfchers gebruikelijk is. Men had de onderteekening van eenige geloofsartikelen van hem gevorderd ; en
over deze bewilliging fchaamde hij zich.
Te Wittenberg vertaalde hij, nit het Spaansch, een
Geneeskundig \Verk, over het beoordeelen der Hoofden
in den jare 1566 gedrukt , 't welk van eenige heden.
daagfche denkbeelden over de Schedelleere den grand
fchijnt gelegd te hebben. Oak ondernam hij eene
tijnfche vertaling van RLGPSTOCK ' S liesflade , van welke
rte vijf eerfte boeken omtrent dezen tijd het licht zagen ,
met oogmerk om zijnen longer Broeder aan te zetten tot
Stet afwerken van eene taak naar zijn beroep zdo we ll be'
Tekend. Voorts arlieidcie hij aan verbeteringen en bijvoegfels op jOcHER's Woordenboek van Celeerde Mennen;
met het work eenigzins gevorderd zijnde , fchreef hij
Zan jticrizit , dat hij de verzamelde bouwfloffen voor cene
zekere fomme aan hem wilde overdoen , of anders
VIVC onder de gedaante van vijandelijke beoordeelinMeer deed de bedreiging af;
gen , in 't licht geven.
dan verlangen naar hulp , en ,j6cHEn. kocht het hand..
rchrift. Intusfchen kan deze handelwijze van letter.
dwang niet worden vrijgefproken ; het is aan eene 7,e,;
Isere mate van armoede eigen, die gemeenlijk de kiesch
heid verliest.
In 1753 keerde LtSSING naar Berlijn terug , en tract
in de plaats van 1VIYLIUS om mede te werken aan een
Staat- en Letterkundig yournaal, voor voss gedrukt. Ook
gaf hij in 't licht een derde en vierde deel van zijne
kleiner werken, inhoudende dichtliukken , letterkundige
beoordeelende brieven, en nafporingen , flpologie genoemd ;
die de dooden verdedigden en de levenden aantastten;
inlet eerie vrijheid , nutter voor zijne vermaardheid dan
voor zijne rust. Verfcheidene zijner Blijfpelen werden insgelijks, in zindelijke uitgaven , bijeenverzameld,
en maakten een zoo gunfligen indruk, dat zijns Vaderi
vijandfchap tegen het Tooneel merkelijk gelenigd werd:
voortaan had hij het op het oude losbandige Tooneel
leen geladen.
Fein
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Eene vertaling van MARIGNY 'S Historie der Arabieren
Werd door LESSING vervaardigd ; de vier Franfche deer
len deed hij tot drie flinken. Voor het werk fchreef hij
eene oordeelkundige Voorrede , met verdichte naamvoorletters onderteekend , en maakte toebereidfels tot
een ver y * , zijnde de Kronijk. der Arabifche Dynastien
in Spanje; doch hiervan kwam Diets.
In 't Hoogduitsch verraalde hij drie brieven des Konings
van Pruisfen. Hij gaf de werken , althans de laatftê
beste werken van zijnen Vriend MYLIUS in 't licht , die
te. Londen overleed , op het punt fiaande van fcheep te
gaan naar Arnerika , werwaarts hij, op kosten van HALLER en anderen , zou vertrekken , under voorgeven van
er kundighedcn , de Naruurlijke Historie betreffende, hi
te winnen , doch , inderdaad , zoo als LESSING dacht;
om het Ongeloof van een ijverigen Apostel te berooveii
In 1754 liet hij -de twee eerfte ftukken der Toonetibibliotheek drukken.
Omtrent dezen tijd was hij Vol van letterkundige ontwerpen; nij hood eene uitgave :flan van BEICKER ' S &tooverde Wereld, met bijvoegfels ; wilde een Weekblad
dernethen, onder den titel van de Blinde Man; zijne Partefeuille laten drnkken ; korte Verhalen en Romances verzamelen of fchrijven ; maandelijkfche Bijdragen
bezorgen voor Mengelwerkfchrijvers , van gemengden
inhoud ; en , te zawen met MENIDELSOIIN, het beste uit
flechte Boeken uittrekken. Ten laatstgemelden oogmerkeiwerden vele toebereidfels gemaakt, en de fChrifiell
Van JORDANUS BRUNUS , HIERONYMUS CARDANUS , en
THOMAS CAMPANELLA, gelezen en geplonderd. Geene
letterwerkzaamheid is nutter , dan die de omflagtige
Schrijvers van vroegere eeuwen nutteloos maakt , door
't geen zij leerzaams beheizen bijeen te zameIen , hunnen
inhoud re bekorten , en hunne merkwaardige plaatferi
bijeen te voegen. Legimus aliqua ne legantur was zijnc
zinfprenk, uit AMBROSIUS overgenomen.
Door dit alles verbeterden LESSING ' S omflandigbeden ,
en hij noocligde den Broeder , met wien hij te Witten.
',erg had zamengewoond, urn zijn gast te zip] te Berkin.
De Vader voorkwan dit bezoek , opdat deze Zoon van
den Godgeleerden (land niet zou warden afgetroond
doch eenen nog longer Broeder liet hij derwaarts gaan*
een knaapje te long voor eene hoofdflad en voor het
vrije onderwijs der wijsbeggerte tVermaa1 was, voiF f.
germs
11EAQ• Lag9. O. kot
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gets LESSING'S Geloof, een pligt , am met Beene anti&
re bepalingen te worden genoten , dan welke de natuur
tijdelijke middelen en het publiek gevoelen eener voorzig•
tige lustvoldoening voorfchrijven. Doch hebbelijke naarItigheid wordt zelden verkregen zonder opzettelijk bedwang, terwijI de middelen tot vermaakgenietende
held voorhanden zijn.
LESSING ' S bedrevenheid in het fchaakfpel had hem in
kennis gebragt met MOZES MENDELSOHN , die hem belend maakte met NICOLAI, een geleerd drukker en boekverkooper , wiens Verhandeling over de Tempeliers en
Sebaldus Notianker nog heden hunne waarde bezitten. Dit verftandig driemanfchap werd zeer gemeenzaam. Ongevoelig hadden hunne wederzijdfche gevoelens invloed op elkander ; te zamen zijnde , praatten iij,
en afwezig , fchreven zij brieven ; met elkander goten
zij menig een brok van vernuft en fmaak in een geregelden vorm. De befchouwing van POPE als Overna.
tuurkundige was een van hunne yroegite zamengepaarde
voortbrengfels. MENDELSOHN was nit de fchool van
LEIBNITZ en had, even als zijn meester , gebrek aan
duidelijkheid; doch de verdraagzame toegevendheid zijDer geaardheid was lets, 't welk der ziele van LESSINO
nog moest worden ingeplant. NICOLAL was met het
Spinozismus niet onbekend ; hij was een eerli}k koopman
goedaardig en rijkelijk van aard.
RAMER , de Lierdichter , verkeerde veel ten huize van NICOLAI, en werd er bekend met LEMING, die
de fylletnatifche kieschheid van zijnen fmaak en de Yinbeid zijner penne hoogfchatte , en dikwijls zijne keurige
verbeteringen verzocht en zich ten nutte maakte. SULZER,
Schrijver van een voortreffelijk Woordenbnek,Befthouwing
der Fraaije Kanfien , werd insgelijks met dit Gezelfchap bekend, gelijk ook sUSZMILCH, en nog andere beroem de man.
men. Van hunne gefprekken wordt veel goeds verhaald.
In de verkeering der opregte vriendfchap lee rde LESSING zichzelven kehnen ; met alle de vatbaarheid voor
vernuft geboren, geloofde hij dat alles binnen het bereik
zijner pogingen viel; met your zou hij een nieuw
ontwerp ontwikkelen , en in zijne verbeeIding al den voorraad van boeken en gedachten zamenhalen, die tot des2elfs volvoering vereischt wierden ; maar verbeelding
heeft. de viervoudige vleugels van een vliegenden draak,
en nijverheid flechts den langzamen tred van eene mier :
aijue ontwerpen MUctl tot nu, opgebotido van te belaa-
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bagen, eer het werk ten halve was volvoetd. Volgens
een vast ontwerp werd hij nu te rade , elke onderneming , die eene omflagtige en geduldig volhardende
werkzaamheid yorderde , uit te monfteren. De befcheidener ontwerpen zijner befpiegelende vindinge werdeti
van nieuws getoetst, binnen omzigtige grenzeti beperkt ,
en van voren of aan bewerkt. De meest bewerkbare
waren tooneelfltikken. Hij had eene fchikking ontworpen van de tooneelen voor een Treurfpel tilt het dagea
lijkfche leven , welk hij Sara Sampfon noemde. Daarrude begaf hij zich naar Potsdam, zonder boeken , en
wandelde en werkte, tot dat hij het flak had afgewerkt„ Toen zette hij zich op den postwagen naar
Frankfort aan den Oder, en had het geluk , dat, het
met de gehoopte toejuiching werd gefpeeld. Te Lap;_.
zig, Berlifn en Weenen maakte het insgelijks opgang.
Het werd in 't Italiaansch, Deensch en Franscb vertaald; doch, hoewel te St. Germain ten tooneele ge■
bragt , konde het te Parijs zich niet ftaande houden.
DIDEROT 'S fmaak, of dankbaarheid, juithte luidruftig
toe, en vertroostte den Vertaler van de Pere de famiile (de Huisvader) over de onverfchilligheid der over'.
ge Pari/zenaren.
LESSING was een lief hebber zoo wel van verandering Vall
plaats , als van beroep. In 17$5 vertrok hij naar Leipj.
zig, met Tooneelproeven in zijn' zak , begon de Eredt
Fortanata van GOLDONI om te werken, vernieuwde zijne kennis met den beminnelijken WEISSE , en werd door
hem in kennis gebragt met ,eenen Heer WINKLER , eert
vermogend man, die eenen medgezel (hi] was niet jong
genoeg om eenen leermeester te behoeven) op zijrte voor.;
genomene reize door Europa noodig had. LEssmd
verbond zich daartoe ; hij zou geheel kosteloos gehouden worden , en, daarenboven , een jaargeld van nod
dollars genieten.
Eer LESSING die groote reize ondernam , ging hij ith
het ouderlijk huis een bezoek afleggen; de volkomenfle
harmonie en hartelijkheid werd tusfchen hem en elk lid
der familie heriteld. Op den to Mei 1756 vertrok hij;
met den steer WINKLER , uit Leipzig ; op den 29 itilij
kwamen zij te ifinflerdam; zonder vele uititappen waren zij langzaam gereisd ; hun plan was, vervo/genS
naar Engeland over te fteken. Maar te ifinlierdam kwarqk
berigt, dat de Pruistifthe troepen binned Leipzig waitta
Ff
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getrokken , en dat de Bevelhebber , de Generaal VON
HAUSEN, zonder eenige pligtpleging, zijn hoofdkwariier in het huis van den Heere WINKLER had genomen.
Vele huisfelijke bekommernisfen waren het gevolg daar*
van , en de Heer WINKLER. verkoos terug te keeren. Vervolgens zocht hij, zeer onbetamelijk , zich van LESSING
te ontdoen, zonder eenige fclia6vergozding. Het laten
gaangefchiedde plotfeling; het voorwendfel was, dat LESSING gemeenfchap hield met KLEIST en andere Pruisfifthe
Officieren , en tegen de inwoners van Leipzig aanfpande.
LESSING eischte zijn geld, en beriep nth op het kontrakt ; hij beweerde voor bet geregt (want hij was genoodzaakt , de zaak in regten te betrekken) dat hij aan de toerustingen tot de reize veel gelds had moeten befleden;
dat hij aan uitgevers en boekverkoopers kontrakten had
Inoeten opzeggen, 't Welk de bronnen van zijn helm'
&pie; dat hij de maanden , welke hij bij den Heer
WINKLER was geweest , noodeloos onnut had doorgebragt , zonder de vergoeding, die hij uit de kennis aan
vreemde NatiEn had te gemoet gezien , en dat hij tegen
dit om niet weggegeven tijdverlies niet befland was. In
1765 werd het regtsgeding ten voordeele van LESSING
alitgefproken , wien de 800 dollars, voor zijne vierjarige
bezoldiging , werden toegewezep. Meer vereerende zon
bet geweest zijn, vergoeding, door uitfpraak der Wet,
te verfmaden, en den rijken man zijn' fchuldenaar te laten blijven. Doch de Heer WINKLER moet zekerlijkblijde
geweest zijn, een voorwendfel gevonden te hebben, om
alle de Soo dollars in erns 'tot LESSING 'S befchikking te
Hellen , in omftandigheden , die al den trots der vveldadigheld zouden ten toon gefield, en aan een wezenlijken dienst
de eenvoudige gedaante van eene afbetaalde fchuld geseven hebben. Aan deze reize , hoe kort zij ook ware,
was LESSING het bezigtigen van verfcheidene zoo openbare als bijzondere kunstverzamelingen verfchuldigd , en
bad een aanvang gemaakt met het verzamelen van bonwiloffen tot eene gefchiedenis der Graveerkunde.
In den jare 1754 vertaalde LESSING , op MENDELSOHN'S
aanraden , HUTCHESON 'S Zedelijke Wijsbegeerte in 't Hoog•
duitsch, en, op het verzoek van zijn Boekverkooper,
RICHARDSON'S Uitgelezene Fabelen van Z sopuS. Hiervan
kwamen vier uitgaven, en dezelve gaven aanleiding tot
bet fchrijven van dat fraai boekdeeltje van oorfpronkelijke labeler , welke de Heer RICHARDSON in Engelsch
ver-
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vertaalde , en te Tork uitgaf. Een ander befteld werk
't welk hij ondernam , doch door eenen vriend vol.
tooid werd , was eene overzetting van LAW' S Varna-

;singe&
In den jare 1751 ondernamen NICOLAT MENDEL4
gezamenlijic de Bibliotheek van Fraaije
Letterkunde. Het was eene herziening, waarin het gefchilvoerende gefchrijf over Godgeleerdheid en Staatkunde opzettelijk werd uitgelaten. Uit de voordeelen van
dit Werk moest jaarlijks een prijs aan het beste TooneelPcuk gegeven worden : NICOLAI hoopte, dat LES*
SING bier mede door zijne medewerking het overfchot
zou trekken van 't Been het boven de kosten der vervaardiginge zou opbrengen. Veel briefwisfeling , gelijk
ook opzettelijke boekbeoordeeling , werd er ingelascht,
en de medearbeiders oefenden over en weder aan hunne
artikelen eene ftrengheid van berispinge, die vreemdelingen zelden van hun ondervonden. Zeer voorfpoedig flaagde deze beoordeeling , en wordt nog voortgezet
door een ander geflacht van Schrijvers. Eene grooter
verdeeling van werkzaamheid is zekerlijk wenfchelijk
bij boekbefchouwingen : fommigen behooren Wetenfchappen en Wijsbegeerte voor hunne rekening te nemen , en met het Route oog der geleerdheid gewapend te zijn ; anderen zich te bepalen bij werken van befchaafd vermaak en onderrigt, en voor
den verfijnden en kiefchen fmaak van vrouwelijke en
befchaafde Lezers berekend te zijn ; anderen wederom met het werkdadig leven zich te bemoeijen , en
ter hunner take te nemen de Godgeleerdheid, Regtsgeleerdheid , Krijgskunde , Historiekunde en Staarkunde; onderwerpen , die op de Kerk en den Staar,
en op het gedrag der werkzame wereld invloed hebben.
De eerfte twee Tooneelprijzen werden behaald door
RRONEGIC , met zijnen Codrus, een Treurfpel , en door
BRAKE, met zijnen Vrijdenker, een Blijfpel; LESSING'S
fmaak bekroonde hen, zoo niet door regtvaardigheid ,
immers door belangeloosheid. LESSING had ter prijsbehalinge voorgefteld een Treurfpel in drie Bedrijven,
en in onrijm , over de historie van VIRGINIA ; naderhand verbruikte hij die brokken van hetzelve, die met
tie Romeinfche Historie niet in verband ilonden , en
Ff3
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behoudenswaardig fehenen in zijn Treurfpel
Galotti.
De verkeering met KLEIST , en met de Pruislifehe Officieren , moet veel hebben toegebragt om hem te Leipzig
te doen vertoeven: want toen ICLEIST bevel ontving out
zich naar het leger van Prins HENDRIK te begeven, in
de Lente van 1759, keerde LESSING terug naar .8eralwaar hij zich van nieuws bij zijde oude gezellen voegde, met welke voss , de Herdersdichter,, nu gemcenzaam was geworden. MENDELSOHN had, in de
bliotheek, eenige verzen des Konings van Pruisjen beoordeeld, en die met dergelijke van LUCRETIUS vergeleken ;
dit was zoo veel als derzelver uitvoering te prijzen , en
hunne ftrekking can te toonen. Doch in de wending
van bet artikel was een zeker iets , 't Welk geoordeeld
werd, do zedelijkheid der Koninklijke belijdenisfe van
de hatelijke zijde te doen kennen. De gedienftigheid van.
ondergefchikte ijveraren dreigde de uitgave te thernmen;
en er verliepen vier jaren , eer er werd bekend gemaakt ,
dat het in andere handen was gekomen; waarfchijnlijk is het, eater, dat er flechts geringe verande.
ring , behalve in • bet gevoelen , dat Koninklijke en
Hooggeborene Schrijvers met infchikkelijkheid moeten behandeld worden , in het werkdadig beleid der
onderneminge gemaakt werd. Philotas , een Treurfpel in dOn Bedrijf, een van LESSING 'S beste ftukken ,
werd in 1759 afgewerkt en uitgegeven ; bet is zeer
wei tot eene fchoolvertooning ingerigt , door bet weglaten van vrouwenrollen , en de verhevene zuiverheid
der gevoelens. Men heeft onderfteld , dat het op
ELLIS T 'S aanraden werd gefchreven , om door eenige
Officieren van de Pruisfifche Bezetting te Leipzig ten
tooneele gevoerd te worden , ten wier behoeve LES.
SING insgelijks een Blijfpel zonder vrouwenrollea
ichreef, de .'odes getiteld. Dit fink flaagde niet.
(,ref flet ter eerfie
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S-CHILDERKUNSTIGE BESCHRIJVING VAN HET PANG..
BAKA,VOORSTELLENDE DE STAD BOULOGNE AAN
ZEE , DOOR DEN BEROEMDEN FRANSCHEN

KUNSTSCHILDER PREVOST.

(Medegedeeld door

A. FOKKE, sIMoNsz.)

eermalen hebben wij reeds het genoegen gehad om
den , naar 't fchijnt , tot heden onnavolgbaren
kunstgeest van den Deere PREVOST , in eene Pittoresque
Befchrijving van deszelfs Panoramifche Tafereelen te
bewonderen; meermalen dachten wij reeds: na dit Tafereel zal er , zonder telkens het reeds gezegde weder te
herhalen , Beene ftoffe meer te vinden zijn, om een, volgend Tafereel van then Meester,, van de zijde der Schilderkunst , anders te kunnen befchouwen , dan wij de
vorige reeds befchouwd hebben. 's Mans alles vermogend penfeel heeft ons reeds het bevallige en zinfireelende,
in de Stad PARIJS, — het grootfche en antieke, in RO.
DIE , — 'het natuttrltjke en begoochelende, in LONDEN, •m1
het eigenaardige en bijzondere, in het befneeuwd AMSTERDAM, — het vreemde en verhevene , in NAPELS en den
verwoestenden VESUVIUS , op eene, hem alleen eigene
fchilderkunftige wijze doen kennen. Wij hebben reeds,
bij alle die gelegenheden , de fchoonheid aangewezen van
zijne groot jibe gedachte, van zijn fchilderen van lucht
water, zijne verfchieten, dagen, flagfchaduwen , anderfcheid van teen des lichts , near vereisch der aflianden, zijne
veld- en boomkleur,, zijne keuze van flofaadje,naar het Jaizoen, den fond van den dag , en de gewoonten der onderfcheidene NatiEn, vier Hoofdfleden hij ons heeft voorgefeld,
aismede den fikfchen orntrek en uitvoering van dit alles ; zijne
uitmuntende naauwkeurigheid in het fchilderen van kleinigheden , en wat vender voor den geest eens Schilders
zweeft , — door den Schilder alleen gekend en gevoeld
worth. \Vat , zoude men met regt kunnen zeggen , wat
kan er in een Gezigt of Landfchap voorkomen , dat niet
onder deze opgenoemde fchoonheden vervat is? Immers,
zoo ons voorkomt , En echter bezit dit Panoramisch TAFEREEL VAN BOULOGNE alle deze opgenoemde
vereischten en fchoonheden , en nog jets daarbij, dat
wij bij de vorige Panoramifche Schilderijen niet hebben kun.
Ff4
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xien opmerken, wijl de natuur der voorgettelde plaatfat
geene gelegenheld daartoe gaf. Dat iets beilaat hierin ,
dat zich thans voor den Schilder, ftaande op een heti,
vet of Vlieberg, van welken hij dit gezigt geteekend
heeft , hoegenoemd geen voorgrond , geene kloeke
partij Opdeed , 9. m in de fchaduw te kunnen flellen , ten
einde daardoor een tweeden en derden grond te beko,
men; en dat hij eater dit grout geniis heeft herfteld,
door van het ednigfte voorwerp, dat daartoe nog eenig.
zins kande dienen, namelijk de op ftrand ftaande 4ignaal
wasten des ildmiraals, een uitmuntend , vernuftig gebruik
te maker , met, op verfchillende hoogten daarvan , wimpels en vlaggen te, doen afgolven, waardoor die kloeke
masters, door ziine hand op dat ftrand geplaatst, het geheele gonis van eenige andere kloeke partij volkomen
vergoeden.
Wij kunnen dus in dit Tafereel geenen eigenlijkeu
voorgrond , of op den eerflen grond geplaatfte kloeke
masfa , berchrilven; en niettemin vinden wij dien in deze
inasten , .nadat de kunstrijke PREVOST er de vlaggen,
op, de door zijn kunstgenie noodig geoordeelde hoogten,
lieeft doen ophirchen.
Ike tweede grond, welke in dit Tafereel overal elders ,
waar, men, fIaande voor de masten , dezelve achter zich
heeft voor voorgrond dienen moet, (gelijk zulks zich
oak niet anders in de Natuur voordoet , wanneer men
op een' uvel eenen wijden horizon overziet) doet dien
dienst zoo bij uitnemendheid fehoon dat het Landfchap
daardoor ten hoogfle bevalligvoorkomt , en alle de verdere
yerfchieten , op den derden of achtergrand , derzelver diepte
en afflanden verkrijgen ; daar eene, door den grootenSchil.
dergeest, tegenover het Zonlicht geplaatfte afdrijvende
Donderwolk dit heerlijk uitwerkfel te wege brengt.
Immers , wanneer men flechts Tangs die zoo verftandig
als oogbegoochelend gemaalde vlaggen naar de TM
d'ordre (*) ziet, en de Legertenten des Keizers met op(*) Wij bebben reeds in de Ilistorifthe Befchrij.ving van Boulogne Nan Zee, die voor de Verkiaring van dit Panorama gepilatst en in het gebouw te bekomen is, opgemerkt, dat deie Toren weleer op de grondfiagen eener Romeinfche Vuurp,aak door Keizer KAREL de (;route (CFIARLEMAGNE) gefticht
werd, en =den, daar ons oogmerk thans alleen itrekt oni
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iettendheid befchouwt, welk eene natuur en naftuwkeuri,gheid , Welk eene juiste en verftandige waarneming
der werking van het zonnelicht op deze tenten, en derzelver flagfchaduwen als op het glas der lantarens, die
voor dezelve ftaan ! Van daar het oog ter regter zijde
latencle afweiden over den gedeeltelijk met heidegroen
en gedeeltelijk met zand bedekten grand, ziet men, be.
halve eene menigre geestig nitgedachte, welgeplaatfte en
fiks geteekende ftoffaadje, de flille Stad Boulogne op hare

beuvelen liggen; gaat bij de benedenflad, op eerie zeer
zachte en onmerkbare wjjze , in meerder drukte over ,
en de ftoffaadje wordt hoe langer hoe levendiger,, totdat
men met het oog de haven bereikt ; bier woelt alles
ondereen, en men worth bijna duizelig op het zien van
zoo vele onder elkander wemelende menfchen, bij het
onnoemelijk getal van fchepen der naar Engeland be.
flemde Landingsvloot , derzelver tuigaadje en equipaadje.
Verder de haven uit en in zee ziende, rust het gezigt ,
uit hoofde der helderheid van de door de zon verlichte
baren , niet uit; maar alweder regts vervolgende , tot
voorbij de vlaggemasten , gevoelt men , aan de rust ,
ke ons oog aldaar weder op de Tour d'ordre en 's Keizers tenten geniet , de zeer verftandige eenheid , die de
Schilder bij zoo vele verfcheidenheid in aeht genomen
heeft. Kortom , teekening , perfpetief, licht , fchaduw
en kleur,, werken bij uitnemendheid zamen , om ons te
overtuigen , dat deze Kunftenaar niet bloot kopieert,
maar door zijn voortrefFelijk genie zijne Tafereelen veredelt, het oog verrukt, de verbeelding ontvlamt , en
bet doode doek ten Leven wekt.
Let fchilderkunflig fchoon van dit Tafereel aan te wijzen , diet)
bier fifizwijgende kunnen voorhijgaan, ware het niet dat bij
dezen Toren nog iet opmerkelijks te herinneren ware, hetgene
ons het kort beflek dier Befchrijving niet vergunde aan te merken ;
namelijk , dat die Keizer in den jare 81i op even dezelfde plants
geflaan heeft, en wet met hetzelfde oogmerk, (namelijk , om de
Vloot, die hij in allerijl tegen de Deencn had doen vervaardigen , te inipeeteeren.) Hoe weinig dacht hij toes, dat, na 994
jaren , de geheele ilervormer zijner Rillesconflitutie, met hetzelfde oogmerk als hij toen , zich aldaar zou bevinden , de plaats
zijner voetfiappen drukken , en zich met dezelfde werkzaamheid ,
net dezelfde bedoeling bezig zoude houden ! Zulk eene juiste
iarallel levert ons welligt de geheele Wereldgefchiedenis nergns elders op.
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BESCHOUWING VAN ZWEDEN.

Zweden els Landfchap befchouwd.
ijne reis dpor Zweden heeft over het geheel mijne
verwachting grootelijks overtroffen. Ik heb er
genietingen in de natuur gefmaakt , waarop ik geene hoop
bad, en die ik, eenige ftreken aan de Naordzee uitzon.
derende , fchier in alle deelen van dit Land heb gevonden.
Zweden is, fchilderkundig befchouwd , een zeer fchoon
Land ja een der fchoonfte van Europa, zoo ik in aanrmerking neme den omvang van meer dan driehonderd
Duitfche mijlen, die ik ben doorgetrokken. Groote na.
tuurtooneelen ziet men niet in de deelen, die ik doormandeld heb ; maar we/ eene onophoudelijke afwisfeling van
berg en dal, van woeste flroomen en nine kronkolonde
rivieren , van bebonwd land en naakte rotfen , van outzaggelijke bosfchen en eindelooze meren.
Deze laatfte maken eenen hoofdtrek uit van het
Zweedsck landfchap; de oevers der meeste zijn berg- en
boschachtig. Zij bezitten alle to zamen nog eene andere
fchoonheid , die ik in geene meren van eenig ander land
gevonden heb. Gelijk de Zweedftbe liranden overal ge.
broken worden door de zoogenaamde Scheren , dat is,
door de inhammen of deelen der zee, die, onder menigerlei krommingen , dikwijls vele mijlen ver landwaarts
in loopen , en zich onder vijftig verfchillende gedaanten
vertoonen ; eveneens zijn ook de oevers der meren gebroken. Zelden kan het oog eene regte of cirkelvormige lijn een vierde mijis volgen ; het land fchiet, met
rallooze punten, nu fcherper, dan Itomper in de the.
ren , en vormt hierdoor in het klein even zoo vele voorgebergten. Hierdoor vertoont hetzelfde meer onophoue
delijk een nieuw beeld , terwiji de vorm van deszelfs
oevers verandert, 't Is mij dikwijls gebeurd , dat ik,
mij onderwege een half kwartier uurs met jet anders
be-

M

(*) Re1/4 dnrch Deutschland, Ddnemark, Schweden, Norwegen, and eincn Theil von ltalien , in den Jahren 1797 ,
1 79 8 1 1799.
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bezig gehouden hebbende een geheel ander meer dacht
te aanfchouwen zoo te eenemaal waren deszelfs oevers veranderd„
Aan vele dezer meren liggen adelijke plaatfen , die ik
fchier geheel bevonden heb , gelijk ons de Heer cox&
dezelve befchrijft. ,Een adelhof beflaat meestal nit zoo
vele kleine gebouwen , dat hij het voorkomen heeft
van een klein dorp. Deze gebouwen zijn van bout ,
netter aangeareken en beter onderhouden dan,een gewoon dorp.
Lapland en Finland voor het Zweedfche Riik van
weinig belang.
Van Zweden fprekende is men fteeds geneigd, aan bet
groot en uitgebreid land
' te denken , 'r geen zich van
Tflad tot aan de Noordelijkfte grenzen van Lapland,
en van bier weder tot aan de Finfche Golf en Rusland
nitftrekt. Dit is echter in zoo verre een verkeerd denkbeeld , als bet grootfte gedeelte dier verbazend groote
landitreek , in hare flatiftieke betrekking , bijna als niets
te achten is. Eene lijn trekkende van Gejle op Fahlun en
verder Noordwestwaarts uitftrekkende , zoodat men 'bet
beste gedeelte van Dalecarlie er mede infinite, bekomt
men ten Zuiden van deze lijn het eigenlijk Rijk , waarop de kracht van Zweden berust. Al wat Noordwaarts
van deze linie ligt , is, met uitzondering welligt van
eenige bergwerken, hoogst onbeduidend voor de Regering. In elle , tusfchen deze lijn en Tornea liggende
Steden te zamen , vindt men geene tienduizend zielen ;
het land zelve is in den hoogiten graad onbewoond en
veronachtzaamd. Naar mate men verder Noordwaarts
komt , wordt het land beftendig woester en de menfchen
fchaarfcher , tot dat men eindelijk eenige Laplandfche
ftreken genaakt , wear men niet boven twee of drie derzelven op eene vierkante mifi kan rekenen. De Laplan4ers betalen een' kleinen tol aan de Regering; en dit is
ongeveer al , wat men van hun heeft. Zij laten zich
niet civlliferen , dat is, zij willen zich niet buigen onder
bet gewoon juk der Burgerlijke Maatfchappij, en zijn
noch voor de Armdenoch voor jet anders bruikbaar.
Het grootst gedeelte der eigenlijke echte Laplanders verlaat des zomers het land, en trekt met zijne Rendieren
zeewaarts, dat is naar Noorwegen , waar het tegen het
eind
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eind van den zomer, a/vorens naar Zweden terug te pan,
mede een kleinen tol betaalt. 't Geen deze menfchen
voortbrengen , is bijna voor niets te rekenen; want ze
zijn flechts met zichzelven bezig , ter aanfchaffing der
noodzakelijkfte levensbehoeftenr en brengen hunnen overigen tijd door in luiheid en werkeloosheid. Zij verkoopen , wel is waar, die weinige dingen, welke zij kunnen ontberen , als rendierhuiden en andere, eenige visch.
en zeehonden , en fchaffen zich hiervoor aan , 't geert
zij zelve niet weten te maken; maar, als een tak van
's Lands handel befchouwd , is dit van zeer weinig
aanbelang.
Daalt men nu af van deze Noordelijke grenzen langs
de Oostzijde van de Bothnifche Golf , zoo vindt men
Uleaburg, de eenige aanmerkelijke Koopftad in de Noorder Finmark. Zij heeft eenige duizend zielen , en heel:
voor de luchtftreek , waarin ze gelegen is , aanmerke1ijk , maar moet voor het middelflag der Duitfche Landfleden onderdoen. Verder Zuidwaarts vindt men
wat meer bevolking en landbewerking, terwij1 Abo van
fommigen voor de derde Stad van het Zweedsch gebied
wordt gehonden. De Regering trekt nit dit groot land
eenige belastingen , maar wint hierbij weinig aan inner,
lijke kracht en vermogen, wijl dit gewest niet alleen
zichzelve arm, zwak en onbeduidend is, maar tevens
te ver van de Hoofdflad als middelpunt verwijderd ligt.
Men kan Finland aanzien als een Eiland, veertig Zweedfibe mijien van ,Stokholm af gelegen; dit is de affland van
den weg , dien de hriefpost neemt ; over Tornea gnat
men alleen des winters, wanneer de zee onbereisbaar is.
Om troepen of andere dingen uit Finland over Tornea
naar het Zuider gedeelte van Zweden te zenden , zal wel
niemand invallen, ten ware de uiterfle nood hiertoe aanporre ; zoo dat men wel zeggen kan, dat Finland vijf
maanden in een jaar van Zweden zoo goed als gansch afgefcheiden , en dat het gedurende den overigen tijd door
eene veertig Zweedfche mijien lange zee van hetzelve vercvilderd is. 1k befcbouw Finland en de Lapmarken als de
uiterfle deelen van een zwak en ziekelijk ligchaam , die
wel te zamen hangen met de betere gedeelten dezes ligcinams , maar deszelfs kracht en beftaan flechts in ge'
ringe mate vermeerderen.

Na-
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Nattiurlijke gefieldheid en bewerking des lands in de
verfchillende betere Zweedfche provincien.
Hoe zeer men dan Zuidwaarts van bovengemelde lila
de hoofdzakelijkfte bewerking des lands, de meeste
aanzienlijkfle Steden, en ten minfte twee derde gedeeltea
der geheele bevolking te zoeken hebbe , moest ik mij
echter zeer vergisfen , zoo niet ook van dit land bijna
de helft door meren , bosfchen en naakte rotfen wordt
ingenomen; de andere helft is vruchtbaar gemaakt , of
gefchikt om bet nog te worden.
In de geheele Creek van meer dan twintig Zweedfche
mijlen tusfchen Helfingborg en Gothenborg is niet wine
Stad, die vierduizend zielen telt , niet een enkel dorp ,
dat men in Saxen voor een van den tweeden rang zou.
aanmerken. De meeste beftaan uit weinige kleine hutten, en dikwijls ben ik eene mill of nog verder voort•
gegaan, zonder zelfs zoo een aan te trelfen. Het land
is, zoo ver ik fangs deze geheele fire& regts en links
afzien konde, fchoon op fommige plaatfen zeer zandig,
echter grootendeels gefchikt ter bebouwing. Doch het
wordt zeer armelijk beirbeid , en ik •zag overal zeer
groote ftreken lands, op welke het vee gras afweidde ,
't geen er zonder hulp van menfchenhanden op gegroeid was.
Schier alles, wat ik van de landftreek tusfchen Helfingborg en Gothenborg zeide , past ook op de ['creek,
die tuslchen Gothenborg, Wennersborg en Lidaping ligt.
Ja om Trolhatta , Wennersborg en LidkOping been heb
ik de armzaligfte dorpen en ellendigfte hutted van gansch
Zweden gezien.
Tusfchen Wennersborg en Uddewalla is het land ten deele
vruchtdragend , maar toch ook op de meeste plaatfen
zeer rotsachtig; van Uddewalla tot aan de Swinfund, dat
is tot aan de grenzen van Noorwegen, vindt men weinig
korenvelden , maar naakte rotfen , weigrond, hooge bergen en verbazende bosfchen. Het bovengedeelte van
Wernaeland beflaat fchier geheel uit meren, hooge woest
liggende Bergen , kale rotfen en bosfchen. Menfcheii
vindt men bier uitermate weinig; deze weinige nogtans
fchijnen in betere omftandigheden te zijn , dan de bewoners der Westelijke kust aan de Noordzee.
Naarmate men verder van Wermeland, en nader aan
het Wennertneer komt wordt het land allengs Inter
meet
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meer bebouwd en bevolkt, tot dat het eindelijk uitloopt
in eene ftreek, die onder de rijkfte en beste van Zweden
behoort. Ik kwam nu door de provincien Westmanland ,
Nerige en SUdermanland , die voor de meest bebouwde,
volkrijkfte en rijkfte van Zweden bekend zijn. Hier zag
ik overal korenvelden, vrij goede dorpen, eene menigte
afzonderlijke huizenwier netheid en goed uitwendig
vertoon innerlijke welvaart aanduidde, en een landvolk,
welks kleeding eenen dragelijken toeftand fcheen aan te
kondigen. Hiettoe behooren dan ook de meerendeelg
vrij goede en ten deele aanmerkelijke Steden , Car1flad4
Christineham , Oerebro , Arboga , Eskil/luna en Mariefred, die ik gezien, en Philipflas Westergs en andere,
die ik niet gezien heb.
Met deze goede en bebouwde provincien hangt Upland , van de eene zijde , onmiddellijk te zamen ; doch hierbij is op te merken, dat de Oostelijke kant van Upland,
zoo wel als SOdermanland , ten uiterfte woest, rots- en
boschachtig , kortom even zoo gefteld is , als de oma
Itreken van Stokhohn , 't geen midden in hetzelve ligt.
Uplands gedeelte, daarentegen , 't welk Upfala het naast
omringt, is zoo goed bebouwd, als een der beste deelen van Zweden.
Verder op wordt het land woester; ondertusfchen heb
ik in Gellrikland en de lagere deelen van Daleearlie nog
eene menigte korenvelden gezien. Zeffs de ruwere en
bergachtige itreken van Dalecarlie zijn meer bewoond en
bebouwd, dan de meeste andere van dezelfde natuur in
fommige Zuidelijker landen:
De landftreek van Zweden, tusfchen Stokholm , Cart.
crona en Tflad , beantwoordcie op verre na niet aan
ne verwachting ; ik dacht in de Zuidelijke provincien
van Oast- en Zuid - Gab/and geenszins zoo veel bosch ,
rotten en woest land, en zoo weinig bevolking te zullen
vinden , als met het grootfte gedeelte deter landen het
geval is. In de landhoofdmanfchappen, echter,, van
Christianliad en Malmohils groeit yea graan. Inzondet,
held nam ik veel boekweit waar.
Natuurlijke en kunstmatige voortbrengfUen de:
gronds.
Paarden , Rand- en ander vee.
Van woudboomen en wilde vruchten heb ik in Zweden
bijna alles gevonden, wat in Duitschland wast. Nergena.
heb
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iteb ik fchoonere en grootere kwalfterbezieboomen gezien, dan bier, en wel vrij eenparig in alle gedeelten
van het land. De ohn is niet zoo groot en fchoon als in
.Engeland en ten deele in Duitschland ; maar eiken, beuken , esfchen en elzen heb ik zoo goed gevonden als in
eenig ander land. De forbenboom groeit op eenige plaatfen zeer fchoon, en draagt eene verbazende menigte bezien, die thans (*) hare rijpheid naderen, dus ten min•
fie zoo vroeg als in Boheme, waar men dezen boom yea.
vuldig aantreft. Dat mij fchier geene larixboomen zijn
voorgekomen , heeft mil verwonderd. Alle foorten van
populieren zijn oak uiterst zeldzaam. Jeneverbezien
vindt men in verbazende menigte , en wel in alle deelen
des lands, door mij bezigtigd. Een groot gedeelte derzelven is thans juist rijp , en op fommige plaatfen was
men reeds met de inzameling bezig. Even gemeen zijn,
het geheele land door, de roode kraakbezien, die ik fchier
overal in onbefchrijfbare menigte heb aan'getroffen. Deze vrucht fchijnt mij toe met acne Inge opeenvolging
rijp te worden , zoo dat ik vrees eene verkeerde gevolg.
trekking te hebben gemaakt , toen ik in Dalecarlie onrijpe vruchten van deze foort aantrof, terwijl ik dezelve ,
verfcheidene weken te voren , te Christiania bijna rijp ge*
vonden had. Sedert heb ik bijna veertien dagen later,
en in veel Zuidelijker provincien , dan Dalecarlie, nog
steeds onrijpe beziEn aangetroffen. Het fchijnt er dut
even eens mede gelegen, ais met de JeneverbeziEn, die
thans gedeeltelijk rijp zijn, terwijl men andere op denzelfden ftam nog groen zeer. De lindenboom fchijnt in
Zweden niet allerbest te flagen, ten minfte is hij er zeer
zeldzaam. De ahorn of esdoorn integendeel groeit in
groote volkomenheid. In de middelgedeelten van Schonen heeft men zints geruimen tijd, met een gelukkigen
uitflag, vele moerbezieboomen geplant. Men heeft ook
eenige zijdeteelt.
Tabak groeit fchier overal, en
weet bijkans geen land, waar ik dit gewas zoo veel.
vuldig aangetroffen heb. Die , welken men in de
°metre& van EkefiU teelt wordt zeer gewaardeerd
en uitgevoerd.
Iit
(*) Onze Schrijver, aline reis door Zureden gedurende het
grootite gedeelte van Jai en voorts in Augustus volbragi
Itebbende vervaardigde , zoo bet febijat , dean brief 1,e
Tftad in bet begin van September.
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In het algemeen fchijnt in Zweden alles wel te willen
groeijen , wat het Noorden van Duitschland voortbrengt, fchoon fommige vruchten niet altijd tot rijpheid
geraken. De nu ten elude loopende zomer (die van
1798) was van een' buitengeWonen aard, en fommige
vruchten waren omtrent zoo rijp, als ze doorgaans
eenige deelen van het Noordelijk Duitschland zijn. Dat
ik in vele Itreken vat Zweden bijna volftrekt geene
vruchtboomen zag, als b. v. aan de Noordzee, is niet
Zoo zeer aan de barre luchtftreek , als wel aan de traagen nalatigheid der inwoners te wijten. — Vlas , hennep en nachtfchade heb ik van tijd tot tijd gezien ; echter fchijnen mij deze voortbrengfelen voor de behoeften
des lands naauwelijks voldoende,
Wanneer ik bedenk, dat Zweden federt het jaar 1718
geenen oorlog van belang gevderd heeft, dan bevreemdt
bet mij, dat het gedeelte voor 't minst , 't geen ik zelf
gezien heb, niet meer bebouwd, bevolkt , en in alien
cipzigte meer voorwaarts gekomen is, dan ik hetzelve
bevonden heb. Hoe vele andere oorzaken hiervan ook
zijn mogen, gewisfelijk is zuiks eenigermate te wijten
tan het Noordelijk klimaat , waar noch bezintuigde
ichepfelen noch pianten tot die kracht geraken , welke
zij in mildere gewesten verkrijgen. Zoo zijn b. v. de
buwelijken geenszins zeer vruchthaar voor een zoo eenvoudig en onfchuldig yolk, als de Zweedfche landlieden
zijn. Het overmatig gebruik van brandewijn mag hun
nadeelig zijn; doch het is reeds lang v6Or mij opgemerkt geworden ,dat de zenuwen in het Noorden vertlijven , en min gefchikt zijn ter voortteling.
Zoo is ook het vee veel kleiner, dan in de Zuidelijker
deelen van Europa. Paarden en koeijen zijn in de
meeste provincien kleiner, dan ik ze ergens gezien heb.
Intusfchen ben ik vast overtuigd, dat men de foorten
verbeteren kon, zoo men hiertoe meer en aanhoudender
moeite wilde aanwemlin. Dar Zweden en Noorwegen in
Itaat zijn, groote paarden wort te brengen, bewijzen
211e, welke ik in de Koninklijke ftallen zag , alsmede
de koetspaarden der vermogenden , die bijna alle groot
zijn. In de flatten der Gehroeders ANKER te Christiaheb ik groote, fchoone ,
in alle opzigten
muntende dieren gezien; en deze waren fchier alle in
Noorwegen voortgeteeld. Ja zelfs zijn in fommige Zweedfche provincien , b. v. in Schonen en Blaingen, paarden,
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icoeijen en osfen veel grooter, dan in de meeste andere.
ik meen over het geheel opgemerkt te hebben, dat de paar;.
den in alle de bergachtige fireken beter, grooter en
fchooner waren, dan in de meer effene landen , waar zes
paarden vaak werks genoeg hadden, onzen wagen, tegen
eene kleine hoogte op te trekker. Wanneer men de
vele onbebouwde grasvelden in Zweden ziet, en de inrigting van het postwezen in ,deze randen ke p t, hetwelk een buitengewoon bezwaar voor den landman is,
wijl hij er zijne paarden voor leveren moet, dan verwondert men zich , waarom hij, alleen uit dezen hoofde , niet meer paarden houdt; en men is in den beginne
geneigd te denken , dat die druk des postwezens niet
zoo bijzonder zwaar voor hem zijn kan. Want , zeide
ik, dan behoeft hij immers flechts een of twee paarden.
meer aan te fokken , die hem weinig Of niets kosten,
en die hij op op eene weide jaagt, aan welke de mensch
nimmer moeite betleedt. Maar hierbij bedacht ik niet,
dat, daar het vee in deze luchtftreek geenszins den winter door- op het veld leven kan , hetzelve van den voorraad moet gevoed worden , dien de boer in den zomer
inoogst. Dan ,deze voorraad ontbreekt hem , wijl zijne
koornvelden niet zoo veel opleveren, als in gelukkiger
gewesten. De veldbouw vereischt bier meer arbeid en op.
pasfing , zoodat het hem aan tijd en geld ontbreekt, ovj
zijne weiden te verbeteren , en eenen toereikenden voorraad van hooi enz. op te leggen. Wilde iemand dus meer
paarden houden , dan hij noodig heeft, zoo zou hij die
des winters moeten flagten of weggeven , wijl paardeti
om dezen tijd geene waarde hebben.
't Geen ik bier zegge , past ook gedeeltelijk op het
rundvee. Zweden heeft voor zijnen omvang op verre
na geen vee genoeg. Maar de oorzaak is almede , dat de.
landman er des winters geen voeder voor heeft. Zoo fang
het hem dus aan geld hapert tot eene kunstrnatige
bemesting , en ter aanwending van andere middg.
len , om de opbrengst zijner velden te vermeerderen,
is hem een grooter aantal van rundvee even fchadelijk , als ik dit met betrekking tot de paarden heb aangewezen.
De paarden der Zweedfthe landlieden krijgen in den zomer zelden iet anders , dan eene magere weide , of een wei,
nig afgefneden gras ; des winters hooi en ftroo, ook font,
tijds alleen'het laatffe. Men hebbe zich dus te verwonde.
ren p
iY1ZNG. 1809. NO. IO.
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ren, dat deze dieren zoo wetkzaam en zoo tierig zijn.
Het meest bevreemdde mij in het eerst hun fnelle loop
(doorgaans anderhalve Duitfche mijlen in een uur) wijl
de boerenpaarden in andere landen hiertoe niet aangezet
worden. Maar deze verwondering week weldra, wanneer ik merkte, dat de boer zelf nooit langzaam rijdt.
Het gaat alles in vollen ren, en ik heb ons menige boerenkar zien voorbij jagen. Deze karren of wagens zijn
ongemeen ligt en klein, doorgaans ook weinig beladen.
De groote wagen en de Iangzame logge rid van den Dui,fthen boer zijn hier geheel onbekend.
In 't algemeen genomen, gebruikt men in Zweden geene andere trekdieren dan paarden. Op mijne reis van
lielfingborg naar Stokholm kan ik mil niet herinneren iet
anders gezien te hebben. Eerst in Gestrikland en Dalecarlie ontdekte ik eenige trek-osfen. Zuidwaarts van.
Stokhohn zag ik weder niet dan paarden, tot dat ik in de
provincien Kroneborg en Blekingen kwam , waar ik eea
groot aantal trek-osfen ontmoette, zijnde tevens de grootfie en fchoonfte , die mij in Zweden voorgekomen zijn.
Over bet geheel is het rundvee in deze twee gewesten
grooter en fraaijer , dan ik zulks elders heb waargenomen.
Ezels heb ik in Zweden even mitt ontraoet , als mull..
ezels. 't Kan echter wel zijn, dat ze er gevonden worden.
De varkens fchenen mij over het geheel goed ; maar het
fchapenras heeft groote verbeteringen noodig. Men
heeft wel hier en daar en op onderfcheidene tijden vreem-P
de rammen ingevoerd; maar dit was altoos maar voor
zekeren tijd, werd in het vervolg veronachtzaamd , en
bad geenen invloed op bet geheel. De boer kan op zicli
zelf daartoe niets doen , wijl 't hem aan geld ont.,
breekt.

(Het Plot hierna.)

TAFEREEL VAN PARIJS ONDER LODEWIJK DEN XIV, DOOR
EENEN SICILIAAN IN DEN JARE 1692.

nngeveer den jaren long (zoo fchrijft onze Siciliaan) heb

1k mij te Parijs onthouden , en nog ken ik deze groote
SEad niet volkomen. De vreemdelingen worden er zeer wet
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ontvangen, mits zij om niets verzoeken; niets enders hebben zij er re doen, dan zich lustig te vermaken. Nu eers
fpeel ik den wijze, en dan den zot; dit is geen klein gee,
helm urn van iedereen bemind re worden. 1k mak vete,
zen en complimenten ; de grooten geven er mij goede
woorden voor, en de geleerden vereeren mu met hunne genegenheice
De grooten onderfcheiden zich door niets te doen gelijk
andere menfchen, en zich te doen verzellen door een groot
getal tweevoetige dieren , wanneer zij in hunne koetfen
rijden.
De Koning alleen wordt gehoorzaamd; geen groor beer is
Icier, die eeuen minderen durft dreigen, wanneer deze zijnett
pligt heeft gedaan. Voor het overige kunt gij op zijn Turksch
of op zijn "Grieksch !even , zoo als het u belieft.
Even ralrijk zijn bier de geletterde lieden, als de bormuilent
en de ongeletterden re KoOmitinopel. Hier zijn vele Akado.
mien , Mwaar zij gaan redevoeren of zich vervelem Zij, die
over ernflige en belangrijke zaken fchrijven, blijven arm en
onbekend. De boekvcrkoopers worden rijk ten koste der Auteuren , door het verkoopen van boeken , welke zij niet verNan , en welke zij nimmer lezen.
De Pariyehe Vrouwen brengen Beene anderen dan dapperen
ter wereld, en gebieden meer dan de mannen; zij ziin bee
fraaille lieraad van deze (tad, hoewel zij over her gelled niet
fchoon zijn; mar in bevalligheden en in leveridigheid overtreffen zij alie vrouwen van de wereld. Doorgaans zijn
vlug, geestig , welfprekend.
Men vindt er geleerde vrouwen; daze zijn Hier de beminneliikfle, noch die meest gezocht
worden. Er zijn er, die alles, war zij bezitten, aan haar
chaam dragen; er zijn er, die alle dagen van kleederen
elk oogenblik van gelant veranderen. Even gemakkelijk vet.
wekken, ontvangen en vergeten zij indrukfels van liefde.
De huwelijken , die voormaals voor het leven Waren, zijn
tegenwoordig ilechts your eenen tijd. De vrijwilliga echt-.
fcheiding is ongevoelig in alle groote huizen ingeilopen. De
keen leeft gerust op het land , terwijl zijne vrouw zich to
Parijs vermaakt.
De kleermakers hebben meer werk om nieuwe modes nit te
vinden, dan om een kleed re naaijen ; en wanneer een role
!anger dan bet levee eener bloerne duurt , is hi) oud.
Nergens zijn de Parijzenaars gierig op. Hunne ,tafels zijn.
lekker en overvloedig; nimmer eten zij alleen , gelijk de Dal:MN's en ltalianen. Er is geen vernuftlger en Werkzemer en
tevens minder rijk y olk: want het befteedt alles aan zijne
maag of aan zijne trotsheid; en evenwel is het altijd WCItevrede

en vrolijk.

De tongval der Fristalchon is annum, winueer dezelve
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wel gefproken wordt; maar de Parajzenaars eten de hat
hunner woorden op; zij fchrijven niet zoo als zij fpreken:
men zoucte zeggen, dat zij er vermaak in flellen te fpreken
om niet verflaan te worden.
Men kept een Franschman aan vier dingen: wanneer de
klok flaat , wanneer hij iemand iets vraagt, wanneer hij iets
belooft, en wanneer hij van zijn goed gelukTpreekt.
Men Via& te Parijs alles, wat men kan verlangen. Maar
hoe groot ook de overvloed zij, van alwat of tot het /even o
of tot vermaak noodig is, die viets heeft , zal niets hebben„
Misfchien is er geen verfchrikkelijker hel , dan te Parijs arni
te zijn.
Hetgene men te Parijs het meest ontmoet, zijn woorden,
die niet gehouden worden, weldaden , die genoten en vergeten wordenitafelfebuimers en complimentinakers. Hetgene men
er minst aantreft, zijn matige grijsaards, artfen, die niets te
doen hebben , onbaatzuchtige advokaten , befcheidene jonge
lieden, en zedige vrouwen. Hetgene men er nooit ziet, zijn
getrouwe ecingenooten , eerlijke kooplieden, verpligtende
financiers en opregte vrienden.

Parijs 20 Augustus 5692.
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Een Tafereel slit de Croote Wereld.

Mfg men eene Dame aan hare belofte herinneren ?

vroeg de
jeugdige Baron VAN HALLEN , en flond minzaam voor zijrie
jonge Vrouw. Heb ik niet alles gehouden, wat ik beloofde?
zeide zij , en Lag i;litnlagchende naar hem op. — Nu ja,

snijn lieve kind wij zijn vier weken gehuwd, en het zou er
_recta vitzien, zoo ons geheugen nu reeds ongetrouw wierd aan
ons word.' Maar de Lente is gekomen , wij hebben alle bezoeken ontvangen en wedergegeven wij nit ook ons Landgoed
niet bezoeken, waar ons 1Vatuur met bloeijende armeti wacht?
Lieve vriend, hernam de Barones, wij hebben nog eene
groote fchuld of te doen: gii hebt nog niets voor uwe Familie
gedaan. — lk laat drie Neven te mijnen koste opvoeden, is
dat niets? riep de Baron. — Maar men ban toch de ganicke
Familie niet io eene School opfluiten! zeide zij eenigzins genielijk: herinner u dan ook het overig deel der Familie, dat reeds
epgevoeti is. Thans is de bcurt aan mij , u aan uwe belofte te
herinneren.
4an het Feest dat i I vddr veertien dagen beloofde ? hernam de Baron en fronite het voorhoofd: Au
gij mit danfen , alsof ge van de Takentula gelleken smart;
di
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cR 2011 Overvked Prengde medebrengt, zal ook deze niet ontbreken. Maar dan...., voer hij met geopende armen voort.
Dan brengt ons sniffle belofte op het Land! zeide zij lagchende, en wierp zich in dezelve; zijne lippen drukren de hare,
en zij lag gloeijende, als de Lente , aan zijne borst. Cij hebt
alle snijne wenfcken vervuld! riep de Baron , en zag dankbaar ten Hemel; want G4 li:honkt mij fluisfehjk Geluk.
De Dans vloog door de rijen; Haat en Liefde reikten elkaneler in deszelfs omarming de hand; veelkleurige lampions fchitterden van nit het donker der tuinbosfchaadje; honderd vuurkolommen verhieven zich , en het geluk der Liefde vonkeide
en verdween met groote Ietteren in de lucht. Het morgenrood
ontwikkeide de ineengefirengelde armen , en de Baron , vermoeid
van het buisJelilk geluk van dezen (lag, wierp zich in de armen
van den Sleep.
't Was drie uur na den middag, toen hij geeuwende in de
kamer zijner Echtgenoote trad. Zij wreef zich den Beep nit
de oogen , en wenkte hem vriendelijk toe. — Lieve kind,
zeide hij zacht , haar bij de hand vattende, ntijne fchuld is
voldaan....
En ik zal ruijner belofte ge/land doers, hernam
zij glimlagchende. — 4/les is gereed ! riep hij ; nog dezen
avond kunncn wij er zijn.
Dat gnat wel fchielijk, zeide zij
een weinig gemelijk; maar gij hebt geneesmiddelen moe-

ten fpoedig ingsnomen warden, en ik befchouw het Land als een
fill flaapvcrtrek , waar men uitrust van de svintervermaken.
Geeuwende rees zij ten bedde nit, het eten werd opgedischt,
de wagen gepakt, waar zij zich flaperig inwierp , en binnen
drie uren bereikten zij de plants hunner bellemming. Op de
heuvelen ruischten veelverwige heesterbosfehen , bijen viogen
door de bloefems , en de vlinder hing met gloeijende wieken
aan de fchors der boomen. Lome l zeide de Baron, nit seder

knopje fluipt /even , en nit elke araspiant dringt de bloemenfpraak
der Lente, die ons geluk verkondigt
b
! Haar oog vloo e met de
bij den oord in 't rond; haar boezem verhief zichbfneller.
fluisterde zij, en zonk in zijne armen op het bloeintapijr. De avondfier fpreidde haar zilverlicht door de rakken , toen zij zich zijnen arm onttrok. Langzaam keerden zij huiswaarts; haar oog hing kwijnend aan het
zijne, en op hare wangen gloeide de welfprekende blos des
gel uks.
1k moet de Natuur zien! riep zij 's anderen morgens, en
trok haastig de glasgordijnen op. Onftuimig Hoeg de regen
tegen het venfler, graauwe wolken daalden van de bergen, en
tie form verdeelde het wolkgevaarte in honderd donkere geflatten. Verfchrikt zag zij in den tuin , alwaar verfrooide rozenbladeren , gelijk de fporen van eene ontvloden Lente, lagen.
Vreesachtig opende zij het venfler ; wind en regen drongen
gierend door de opening, en angfig trachtte zij het venfler
Gg3
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weer te fluiten, oln het beeld der verwoesting, als 't vcr9re4
Welk een affchuvelijk weder I
achter de glazes te verhergen.
riep de Baron, terwiji hij in de kamer trad. Zie daar nu.
uwe 1Vatuurt zeide zij, verdrietig naar het verifier wijzende;

er is niets akeliger, dan cane Natuar, die 't. zoo laat regeMaar, lieve kind, ook in de Stad heeft men flecht
nen
riep zij, zijtgij ooit in fchouwburg of gezelichap.
nal geworden? Maar hier float het ganfche Moan/maned onzer
vreugde ander water, en in dien Zondvloed vergingen tevensonze.
hoop en onze wenfcheta Geenszins , zeide de Baron ; ons blijveu.
nog zoo menige verborgene geneugten over, die ons zullen nr.+,
vrolijken, en fleeg met vier lijvige Vanden eene boekenladder
af: de trijsbegeerte verfchuilt zich in de eenzaamheid, en geen
florin kan het Leerfielfel van BUFFON vernietigen. — De Barones floeg onverfchillig een boekdeel open, en de bloedzei.
ger en koningsflange fchenen haar aan te flaren. Lieve vriend,

dat zijn atIchuwelijke dierent Die moon wel wile op het Land
huizen, daar men ze in de Stad nooit te zien krijgt...,— Maar,
hernam hij iagcliende, daarvoor warden ook die Infekten , die
zich, als bloedzuigers, aan onzen tijd en ons vermogen hechten,
in de Stad mitgebroedt-- Ben zonnefiraaldrong door de wolken ,
en zij vloog van haren Man en de Koningsflang naar het venom..
.fier. De blaauwe hemel bionic door de verfpreide wolken,
die langzaarn ac'arer het gebergre verdwenen. De leeuwlik
verluief zich zingend in de luck, bijen zweefden, als donkere
flipper/ , over de fpiegelende opperviakte der glimmende
&Ken, en de lentezangers ontwaakten in bet geboomte. Haar,
oog verlielderde gelijk de hemel boven haar, en minzaam trok
zij den Baron aanhare zijde. Lieve vriend, zeide zij , thans

ontbreekt niets antlers aan ons haisfelijk geluk, dan een paar
wieken, als de leeuwrik. 412 ders zie ik niet , hoe wij een voet
buiten deur kunnen zetten. — Binnen een paar uren is de*
loin droog, hernam de Baron, en de tooverkracht der ontbering
denzelven verfraaijen. Maar het naburig woud wekt bij
roedt gij nog eene drift? vroeg zij,,
saij eene oude drift.
en zag hem teeder Yagt en beweging verfchaffen ',toed
en kracbt, voer hii voort; de Jager legt de fchatting des wouds
4an de voeten der Liefde, die haar teederltjk ontvangt. Lou:zz! niets avertreft het bekaorlijke caner yagt idylle, waarin
het Yerlangen den Geliefden verwacht , die den fchrik in het
.arch verfPreidt en met een hart vol liefile te huis aan hares
boezern rust. De Baron was met geestdrift opgefprongen, en
bet geweer lag op zijne fchouder. — Maar , hernam zij,
zoo ik wed gehoord heb, dan blijft het Verlangen al dien tijd
alleen te Aids , en dat is juist niet het bevalligfle gedeelte der
— Lieve vrouw,, gij h.ebt immers ewe boeken en nu, klavier ; de, ganfche toonreeks des gevoels ontwaaht under ewe han- Maar niemand antwoordt , riep zij gemelijk; zelf;
gees
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Been Echo As er in geheet het huis te Eaten VI] her
:2ekoorlijke des wederziens fmaken, zeide de Baron; daarin is
een betooverend gefuk geiegen.— Nat dan, ook dit willen uuj beproe.
yen, zuchtte zij ; maar rte bekoring des wederziens flelt die der
lcheidinge vooruit neem rr in ackt, dat wij niet de eenemet de
andere verwisfelen ! — Zoo verre zal 't niet komen! riep de
Baron , en kuste den eerflen rimpel weg van het voorhoofd zijner Vrouwe. Hij ging boschwaarts , en zij plaatfle zich nadenkend voor het klavier. Hare vingers liepen langzaam over
de toetfen, en de fnaren fchenen allengs het Verlangen nit te
drukken. Ongeduldig zag zij om; niemand luisterde naar diem
zoeten klaagtoon, en hare handen zonken on,gevoelig van het
klavier op boron fchoot. Zij trad voor den fpiegel; hare geflalte trad haar met een gefronst voorhoofd tegen , en de eenzaamheid heerschte ook in den fpiegel allerwegen. Mismoedig ging zij aan het venfler ; een zwerm van kevers herleefde in de mute bladeren , en fnorde vrollik haar voorbij.
Hare oogen werden holder. 1k wit mij gezelfchap halm! riep
zij eensklaps, en (prong, ondanks den overttroomden grond,
in den ruin. Met de nedervallende ciroppels dome een ganfche wolk van kevers en rupfen uit den gefchudden boom.,
Alwat leven had, wikkelde zij in een papier, en even filet
was zij weder op hare kamer. De kerker opende zich, en de
kevers vlogen gonzend langs den wand, terwijl de rupfen tegen alle de ftoelen opkropen. Nen meet het gezelfchap nemen
zoo als men het vindt, zeide zij lagchende; de levenswijsheid

is gelegen in het verbeteren van zijnen toefland , al z,ou men
oak de eenzaamheid met kevers verdrijven! Zij Het zich
kleeden , en offerde der begeerte om te behagen twee uren
voor haren fpiegel. Zij keerde naar haar klavier terug; het
gonzend leven uit den alma vormde , als 't ware, eene donkere
wolk rondom haar; een nieuw leven ruischte door de fnaren ,
en de fehemering rnstte alreede op het veld, toen haar Man,
vermoeid ter kamer intrad. Zij (prong op. Hij reikte haar de
hand, en wierp zich afgeniat op een' floe'. Gij hebt fang
op u doen wachten zeide zij zacht , en omvatte hem met
haren arm. Zonder verre gekomen te zijn riep de Baron; de wegen zijn zoo glad, dat men telkens een paar fchre.

den achteruit goat , als men er een voorwaarts heeft gedaan,
en ftrekte zich flaperig op de fofa. Het eten werd opgedaan; zwijgend zat zij tegen hem over ; hij zag geeuwend voor
zich heen. — Gij meet tech erkennen, ving zij na eene pan•
ze son, niets is bekoorlijker,, clan eene Jagt-idylle! De Jager

valt te huis het Verlangen in de armen , dat hem met ongedad verbeidde!
Dat zal op eene volgende keer ook vast
zoo zijn , zeide de Baron , en reikte haar de hand; ik heb
slit door een macro gewaad; en wie heeft nag ooit het tooneel
eener
Gg4
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ecner 'Wylie in een moeras verplaatst?.. "Het eten mankte weg
der eene pauze , en er werd Licht gebragt. Alle de kevers
ontwankten, en vlogen der zonne tegen, die op de tafel Wag
opgegaan. Wat hebt gij daar voor nerd..... gasten? riep de
Baron , en rukte een paar kevers van zijne wang, die zich
daar aangeklemd hadden.. Dat is gezelfthap , welk mijne
eenzaamheid gedeeld heeft, hernam zij lagchende. — Maar,
riep de Baron, en fprong door de wolk naar het venfier , gij
hebt hier alle Infekten nit het ganfche land bijeengehaald! Hij
opende het venfter, en de wolk florae
ruifchend in de
— Dat zijn kinders der Natunr, zeide de Barones;
ik heb de origineelen willen verzarnelen van de prenten, die
mijne eenzaamheid zullen vervrolijken! — zich , dat is het
last/0e gezelfchap , dat ik ken ! riep de Baron, en wierp
den ontvlogenen een rupfennest van zijnen halsdoek na.

Ziet gij, lieve vriend, wat uwe vrouw niet vermag, dat kan
een kever doers; hij heeft u wakker gemaakt. ja, kindlief, ik wil ook van mijn leven niet weer alleen het bosch
doorkruifen; ik heb reeds plan gemaakt , om een paar 'Vimrods uit de Stad to verzoeken snij to vergezellen. — En
meent gij , dat het heel aangenaam is, alleen t'huis to zitten? vroeg de Barones. — Maar, toms, de voorwerpen ,
die u vriendelijk omringen , verzinken niet , geltyP de grond
ander mijne voeten in het woud. Uw klavier keep eene fpraak,
die elke vraag des gevoels beantwoordt. Vertelt het
klavier ook let nieuws ? viel zij hem in de rede : in al de vijf
o6aven is geen loon, die eene mode of een tooneelfpel befchrifft.
De knecht kan nog heden in de Stad zijn; ik wil kleine muumz
hier vragen; antlers haat ik, op mijne eer, al het ongedierte
7 an de wereld hier in deze kamer.... -- Nu dan, zij home!
zeide de Baron lagchende, en beiden zetteden zich tot fchrijyen. Zie daar, voer hij voort, haar zijnen brief overreikende, naa hunt gij zien, of ik bij mijne nitnoodiging ook uw genoegen niet hebbe in 't cog gehouden. — Voortrefehjk! riep
de Barones, de cen fpeclt de fluit , en beiden danfen. Hier is
iniin brief; als nu ook de kleine MUHME komt, dan hebben wif
een klein Bal.... ook eene kleine Whistpartij, hernam de Baron opgeruiind. — Op het fpel volgt een klein
Concert, voer de Barones voort, vervolgens eene kleine wan-

Ming , dan een klein bezoek in de ounnefireken — zoo wordt
onze eenzaamheid ;yeti den tijd allerliefst. — De knecht werd
afgevaardigd. Teeder lag zij in de armen des Barons , die
flaperig zijnen mond op haar voorhoofd drukte. Goeden
nacht, Yager! zeide zij lagchende: beken 't flechts, een land

zonder kevers is het graf des huisfelijken geluks. Zander hen
hadt gii heden niet den grond tot eene gelukkige toekomst gelege?. zits ik weder de Codin der Licfde male , dan laat ik
de
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de Duiven weg , en fpan een Kever en een Raps voor hares
Wages. •-- De Baron lachte, en waggelde den Slaap in de
amen , die hen met droomen van eene vrolijke toekomst

ontving.
(Het fiat hierna.)
leentsonammosom
ZONDERLINGE ANECDOTE VAN EEN AFRIKAANSCHEN VORST.

(Verhaald door een Engelfehen Zeekapitein.)

I dor, met

n de maand April des jaars 1788 deed ik eene reis naar Pooogmerk om de kust te verkondfchappen , den
loop der riviere te bepalen, en aan eenige fchikkingen rakende
den Gomhandel de /aatlle hand te leggen. Eenige mijlen landwaarts op het eiland Toddi zag ik aan den linker oever eene
tairijke bende ruiterij , en verifond, dat de Koning BRACK bevel had gegeven om hem eenige fchuiten te bezorgen, die
hem bij mij moesten aan boord brengen. Straks zond ik twee
Kanoes af, die fpoedig terug kwamen, medebrengende den
Koning, verzeld van vigStaatsdienaren en vier Muzijkanten. Zoo
dra de Vorst in het vaartuig was geftapt, groette ik hem met
negen kanonfchoten, en toen hij bij mij aan boord was gekomen , betoonde ik hem allerlei beleefdheden, die ik dacht,
hem aangenaam te zullen wezen.
De kleeding van zijne Majetteir beftond uit een wit hemd,
hetwelk tot aan de knieen hing, met een rooden gordel omwonden. Over bet hemd droeg hij eene foort van gelen
tabberd, zeer wijd en openhar rrende. Het hoofd en de beenen wren bloat; alleenlijk had hij aan de laattle een paar
gele muilen. Zijn gevolg was naar landswijze gekleed.
Ik leidde den Koning ander eene kleine zonnetent op den
overloop ;na onste hebben nedergezet ,deden wij over en weder
betuigingen van vriendfchap. lk bood hem eenige ververfchin.
gen aan , die hij aannam. Men fchonk hem een glas rood=
Franfchen wijn , doch hij wees dies van de hand, maar verzocht mij om brandewijn. Straks gaf ik bevel , om eenige Ilesfchen voor hem seder re zetten. Binnen weinig tijds drank hij
vier groove kelken uir, zonder er bOtans eenige fpijze bij te
gebruiken. Na het gettruik van het vijfde glas verloor hij de
Zijfpraak ; het zesde deed hem in een diepen flaap vallen.
en Muzijkanten dronken weinig, en werden
ne
niet befchonken.
Eenigen van ziju gevolg, om hem eene zuivere lucht te doen

inademen zwaaiden over gip; hoofd een lap katuen. Zed
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gebruikelijit is bier te lande deze manier om verfche ludic aan te
brengen. Anderen hielden zich onledig met het verjagen van
de vliegen van het ligchaam des Konings, nit vrees dat zij
den Nap zouden hinderen.
Terwip ik mij met het befthouwen van dit belagchelijk
tooneel vermaakte , werd mij berigt , dat het middagmaal gereed
was. Ik verzocht de Staatsdienaars van zijne Majefleit mij aan
tafel te volgen ; doch zij wilden hunfien Meester niet verlaten.
Ik ging dan alleen aan tafel. Allengskens ontwaakte de Koning en vraagde naar mij. Toen hem gezegd werd dat ik aan
bet middagmaal zat: „ Wel zoo! en dat zonder mijl" riep
de Vorst : „ die Blanke behandelt mij wel onvriendelijkl"
Hij rees op, kwam in de kajuit, alwaar de caret gedekt itond,
Aapte op eenen noel, en fprong aldus in bet venfter; alwaar
hij ging zitten, zijne voeten op de tafel zettende.
In deze bonding zittende, waarover 1k, hem aanziende,
mij niet van lagchen kon bedwingen , werd de Koning verzocht, te zeggen , waarvan hij wilde gediend zijn; doch hij
wilde niets anders hebben dan brandewijn. biensvolgens beval ik, dat men hem zoo veel zoude seven als hij begeerde.
Hij dronk even zoo veel als de eerfte maal , waardoor hij
itomdronken op den grond viel.
Zijne Staatsdienaars rigtten hem op, en trachten hem op het
dek te brengen; maar zijne Majefteit was genoeg ontwaakt ,
om te kennen te geven , dat hij niet gaarne van daar wilde
gebragt worden; en voordat hij er toe befloot, varte hij een
Naas bij den kop, die binnen zijn bereik flond. Terwijl ik
dit fchrijf , verbeeld ik mij , dien Monarch nog te zierr
houdende den haas bij wijze van fchepter in de hand.
Nadal mijn middagmaal was geEindigd , niet zonder te/kens hartelijk gelagchen te hebben , ging ik op het dek, om naar
den toelland van zijne Majefielt te vernemen , welken ik meet
bedaard vond. Titans begonuen wij over onze zaken van
Koophandel te fpreken. Niets merkwaardigs viel er voor , tot
op het oogenblik dat wij zouden fcheiden. Ik deed aan dezen
Koning de gewone gefthenken; hij fcheen over dezelve
daan te zijn. Ik vergat Diet de gift brandewijn te berhalen,
nIsmede om aan de Staatsdienaars en Muzijkanten te geven
Jiergene zij van mijne mildheid konden verwachten. bit geheele Afrikaanfche gezelfehap overlaadde mij met dankbetuigingen, en wij fcheidden als de beste vrienden in de wereld.
Toen de Koning den oever naderde , groette ik hem andermaal met negen kanonfchoten. Aan land geflapt zijnde,
zag ik hem te paard klimmen , zich aan het hoofd van zijne
bende plaatfen , en naar zijn doll) rijden.
In den
hield hij een gefprek met zijne Staatsdiena.
wilde
ten, en wilde
weten, wat ik aan ieder blunter had gegeliene
Allen voldeden aan die vraag, en bekencien, een zeer goes.

den
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den voorraad van brandeWijn te hebben ontvangen. Zijne
Majefteit vond goed , een vrij groat gedeelte daarvan huts
te ontnemen, om er zijnen eigen voorraad mede te vergrooten. Slechts een der Smatsdienaren weigerde aan dat bevel
te gehoorzamen ; waarom hij in verzekering werd genomen. Hij bood eenigen tegentland, en ontving daarop eenen
flag met eene fabel , die hem eene aanmerkelijke wonde veroorzaakte. 's Auderendaags werd deze gewezen Staatsdienaar,
zijnde een Neger van fraaije getlaite , groat en kloek, in
ketenen geboeid bij mij aan boord gebragt, en voor honderd
ilaven verkocht.
Diep medelijden had ik met het lot diens ongelukkigen; ik
liet hem naar het eiland St. Louis brengen, alwaar zijne wonden verb Alden werden, en hij fpoedig herfielde. Na verloop van eenige dagen kwamen eenigen zijner vrienden bij
mij, om hem te losfen, en ik had het genoegen, hem tot
zijn gezin te zien wederkeeren.

ANECDOTE VAN DEN HEERE BEAUMARCHAIS EN EENEN

enige dagen %%Mr den (Franichen) opiland van 3 Septem•
ber zag de Heer BEAUMARCHAIS voor zijn huis een mageren Ezel, met groente beladen, welke een arm boerinnetje
verkocht. Het dier liet de ooren hangen, was doodmager,
waggelde op zijne beenen , en zocht , van did tot tijd ,het drop
te plukken uit de hoisblokken zijner geleicifter,, die hem dapper afroste , zonder dat zij hem te eten gaf. BEAUMARCHAIS
had medelijden met het arme dier; hij zendt een' zijner be.
dienden om van bet boerinnetje een weinig groente te koopen,
doet den Ezel in zijnen eigen dal brengen , en legt hem een
bos hooi voor. Eenige oogenblikken daarna komt een zijnet
1)uren hem waarfchuwen, dat er huiszoeking zal gefehieden,
dat hij voor verdacht wdrdt gehouden, en, indien hij niet iii
verzekering wilde genomen worden , op itaanden'voet de vlugt
moest nemen. BEAUMARCHAIS aarzelt, raadpleegt zichzelven,
overlegt, en laat eindelijk den tijd aan de huiszoekers
zijne mooning te bezetten. Hij verfchuilt zich in eene kast.
Men treedt binnen ; men zoekt overal ; men nadert zijne
ichuiiplaats , doch hij blijft verborgen voor het naauwiettendeoog
der huiszoekers; dën man opent de kast en herkent hem. Niet
anders dacht hij, of hij was verloren; bij geluk was die man
zijn beste vriend, die, in de hoop hem van dienst te zullen kunnen wezen , zich onder de revolutionaire bende had
begeven. ,, Men zal heden avond wederkomen," luisterde
hi)
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hij hem in het oor; „ draag zorge dat gij hen niet afwacht."
van dien raad, en zoodra de lieden zijn huis hebben verlaten ,ontvlugt hij door den ruin. Maar
het was nacht; de firaten krielden van patrouilles; hoe zoude
hij hun ontkomen ?Het veiligfle middel was, Parijs te verlaten;
ditgelukte hem, door zich te laten affullen over eene Hecht bewaakte Barriere. Thans zwerft hij in het veld, door een
zwaren flortregen , zonder eene legplaats te kunnen vinden ;
vergeefs klopt hij aan meer dan Lae deur; eindelijk ontdekt
bij Milt in eene vervallene hut; hij roept en verzoekt om her,
bergIng. „ Wel zeker!" zegt een perfoon, die zich aan bet
venfter vertoont: „ zoo laat a/A het nu is ! Zoek ow palije
„ elders neder te leggen." BEAUMARCHAIS houdt aan, bidt,
en belooft goede betaling. „ Ga uws weegs I" was het antwoord.
Hij was op het punt van henen te gaan , toed hij een
jesfiem hoorde roepen: „ Ach, vader! doe fchieiijk open!
„ het is de goede Heer, die onzen Ezel hooi heeft gegeven !"
Straks gaat de deur open; hij words kin/lenge/ate/1 en minzaam ontvangen ; hij openbaart zich aan deze dankbare menfchen , en bedient zich van hunnen road, om 'sanderendaags
eene gemakkelijker en veiliger fchuilplaats te vinden. Hij
verliet zijne gastvrienden niet , zonder alvorens een bezoek
te hebben afgelegd bij het arme dier, welk hem een zoo
minzaam onthaal had bezorgd.
BEAUMARCHAIS bedient zich

KLOEKZINNIGHEID VAN DEN HEERE DE MALSEIGNE.

De

Generaal DE MALSEIGNE bekeud door trekken van krijgshaftige koelbloedigheid en vernuft, be y ond zich ,
het begin der 'Omwentelinge , op zijn Landgoed in FrancheComt0. Verwittigd dat zijne Boeren zijn Gefthelte in de Kerk
wilden omverre halen, begaf hij zich naar de groote Mis, en
zag de gisting, die reeds tot bedreigingen overfloeg. Hij hield
zich nil, tot op het oogenblik der opheffing van het Hoogwaardige. Thans tees hij op, blikte om zich been , en , zijne fabel trekkende, riep hij met eene flerke flemme: „ Vergeving,
0 God ! voor al het bloed, welk ik ga ftorcen !" Op deze
woorden, op deze daad van den Man van zes mien (want
die lengte had hem dien bijnaam verworven) vlugtte alwat
rondoin hem was ter Kerke uit, en hij werd , om zoo tek
fpreken, alleen gelaten.

ME NGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN =TEN..
SCHAPPEN BETREKKELIJK•

PROEVE , OVER DEN VOOR TGANG DER ZEDEN EN
DER MAATSCHAPPIJE.

(17^rvolg •van bl. 411.)

n

et DE RDE TIJDPERK DER MAATSCHAPPIJE onder-

fcheidt zich van de voorgaande door de bezorgdheld in het voorzien van aanitaande behoeften ; van
waar vaste woonplaatfen , eigendom en wetten ontfionden. Op de genoegens des levens wordt beftendiger acht geflagen — de toorts der liefde in 'smenfchen
boezem ontil-oken; fchoon , volgens de begrippen der
barbaarfche Volken, geweld en bezitneming regt geven, en de vrouwelijke fekfe een weinig geachte eigendo gemaakt wordt door hare ruwe mishandelaars. Der
menfchen zinnen worden opgewekt tot genot; de zucht
tot optooi wint veld. De eerfte fchemering van die be.
geerte blijkt in de gloeijende kleuren , waarmede de \Vii.
den verfcheidene gedeelten hunner ligchamen befchilderen ; dit breidt zich welhaast lift tot het omhangen van
fieraadjen , en binnen korten tijd wordt elk kleedingftuk
aan deze drift dienstbaar gemaakt.
Het invoeren van kuntlen, heb ik reeds aangemerkt,
dient tot het opwekken van een eigenbatig beginfel, en
tot vernietiging van de natuurlijke gelijkheid der menfchen; vlijtbetoon, vernuft , toe val , en vaderlijk gezag , komen to huipe, en brengen het, door eene fpoedige opeenvolging, tot onderwerping en flavernij. In
dit Tijdperk der Maatfchappije treden er perfonen to
voorfchijn, die rijk zijn en magtig, en, ingevolge biervan , eene menigte van afhangelingen en huisgenooten
bebben; fchoon elk gezin of huishouding op zichzelve
eene onderfcheidene maatfchappij uitmake, en elk voorzichMENG• 1809. NO. XI.
Hh
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zichzelven de kunften en bedrijven , tot zijn beftaan
noodig , uitoefene. De Koningin van Macedonie kookte , ten tijde van XERXES , voor haars Echtgenoots
fchaapherders (*); in zijn vee bcflond zijn rijkdom (t);
dit was ook de rijkdom der diep landwaarts in wonende Britten, bij C/ESAR 'S inval (4). De Heiden bij HO.
IJERUS houden zich met zeer gemeene bezigheden onledig : niet alleen verzorgen zij het eten, maar bereiden
bet met eigen hand (§). Vorftelijke vrouwen zijn niet
boven den arbeid van het weefgetouw verheven; maar
zij deelen ook in werkzamer en flaaffcher bezigheden,
.Is het vvasfchen der kleedercn (**). DOch men hebbe
daaruit niet te beliniten, dat armoede , of mangel aan
hulpe , dezelve tot deze bezigheden noodzaakte : de
pracht der hoven , hun krijgsvermogen en rijkdom bewijzen genoegzaam her tegendeel. De waarheid der zake is, dat nuttige kunften die der weelde voorgingtn; en
daar verflandsbetoon altoos loffelijk is, Itrekt het tot
aanbeveling, uit te munten in de bekende kunften. V66r
dat de letteren uitgevonden , de afgetrokkene wetenfchappen beoefend , en de kansfpelen in zwang waren,
hadden de menfchen niets te doen dan krijgs- of huishoudelijke bezigheid; en wanneer de eerstgemelde gem
werk verfchaften , oordeelde men het geene fchande,
zich met de laatstgenoemde onledig te houden.
Het Regt van Bezitneming boezemde het denkbeeld in,
dat meerderheid van MAGI aan den bezitter een Regt
verfchafte. Indien een mensch een regtmatigen eisch
had op alles , wat de aarde aaibood , veronderftelde
hij ook regt te hebben om daarover met een ander te
vechten ; indien hij de bezittingen , of zelfs het leven,
van een ander perfoon mogt bemagtigen , verbeeidde
hij zich ligt, ook regt re hebben op tens anders perfoonlijken dienst. Dc Varier , die een kind verwekte
en groot bragt , maakte zich diets, regt te hebben , om
met dat kind te doen , wat hem goeddacht. Uit dezen
hoof..
(*) Dit noemt ARISTOTTLES X pvcats-mt. De Rep.
(I-) ITERon L. VW. c 737•
(.1.) De Bell. Gall. L. V. C. 14.
L. IX. vs. oos.
(§) Hoyt
en De Prinfesfen van Pkeacia waren met de eerfle Hot.
iuffrouwen bezig met het wasfclien hater kleederen. Odysf.
Lib. VI.
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hoofde is bet vaderlijk gezag zeer uitgeftrekt geweest
in de eerfIe tijdperken der Maatfchappije. Hieruit ontBond flavervij en de onderwerping der vrouwelijke feiefe.
Wanneer de vrouwen aangemerki worden ais een eigendom, zulle.n de manned trachten een meerder aantal van
dezelve te verkrijgen , zoo wel als endue middelen van
weelde te vermenigvuldigen: van hier is de Veelwijverij, veer alien, die vrouweri kunnen koopen en onder;
houden , eene algemeene gewoonte in dit Tijdperk der
Maatfchappije; en de vrouwen zijn even zeer de veerwerpen van plundering en roof, als andere roorende
goecleren.
1k heb reeds nangemerkt, dat de eerule Oorlogen waarfchijnlijk uit bijzondere gefchilien onatonden. Elk der
flrijdetiden vend een aantal medeftanders , die , in 't
Midden van den flrijci, nit verwantfchap , vriendichap,
of opvattina, zich aan hem verbonden. Bezat hij moed
en fchranderheid, hij werd natuurlijk de heeraanvoerder ; indien niet, een ander van de partij, met deze ver:
eischten begaafd, nate) een werkzaam en dus bet uitvoerend deel : dus ontilond er eene oppermagt voor een
bepaalden tijd. — Later werd de oorlog aangevangen
om huit te behalen ( s). De kleine Griekfthe eilanden
roofden op elkander. Eerie omkooping kon een Leger op
de been brengen, en een voorwendfel, hoe Bering, was
genoeg em eenen oorlog aan te vangen. En het is openbaar, dat wanneer krijgsbenden een Opperhoofd vol.
gen , enkel door hebzucht gedreven, zij aan hem gehecht zullen btijven, zoo long hij aan hunne begeerte
voldoening kan fchenken (f).
Een Berk bewijs tegen het ilartsvaderlijk fiedfel van
Staatsbefluur is, dat bij de meeste Volken, van welke
wij belebeiden bezitten , een Itaat van regeringloos.
heid eene foort van bondgenootfchappelijke vereeni;,`
ging fchiint voorafgegaan te zijn ; welke bondgcnootichappelijke vereeniging doorgaans in overheerfching
eindigde, De Scythen vatten ecne erfelijkz verachting
(*) Men laze de bewijzen, aangevoerd door ARISTACORM,
orn de Spartarien in den Perzifchen krijg in te wikkeien. He.
ROD. L. V. c: 49.
(t) TACIT. Germ. C, 15.
.1-1 h 7
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op tegen de leniirs , omdat zij DARIUS in Scythia flier
verraden hadden en vrij geworden waren (*). De vroegile Grieken worden door THUCYDIDES vertoond als een
aantal kleine verbondene Staten. LIU HOMERUS vinden
wij de Koningen alleen volflrekt oppermagtig in den oorlog (t), en de voornaamfle Medekrijgers bijkans met de
Koningen in magt gelijk. Livtus vertoont den Romeinfchen Adel , als bijkans met den Prins op ednen voet
ftaande (4) ; maar zij daalden allengskens in achting,
tot den tijd der TARQUINEN. Ik zou bier het voorb,..61d
der Germanen (§) en andere Noordfche Volken kunnen aanvoeren. — Hier hebben wij vbor oogen de Gelehiedenis der Oppermogendheid. De Volken zijn 'oorfpronkelijk vrij en zonder Staatsbeftuur; doch bij trappen worden zij onderworpen aan de zoodanigen , die
hen in een dapper bedrijf onderiteunden , of hunne aan.
dacht trokken door wondervolle krijgsverrigtingen.
Deze Opperhoofden worden om dezelfde reden , afhankelijk van andere Opperhoofden; en eindelijk geraakt
de onderfcheiding tusfchen deze kleine Heeren en het
Volk verloren in den vollen glans van Monarchalen
luister..
In de meeste Staatsbeguren begon tie Vatsmenigte
welhaast de zwaardrukkende hand der Oppermagt te
gevgelen. De zedelijke denkbeelden werden bedorvea
door het veronderfleide regt van bezitneming en geweld.
Het volflagen gezag der Ouderen brengt hebbelijkheden
van vrees en onderwerping voort, Welke de zielen voorbereiden tot het batten onder het juk der flavernije. Be
vermeesteringen , door een magtig Opperhoofd op zijne
nabureri bevochten , 'fchenen hem een regt op hun te
fchenken, als op eene foort van eigend'om. Zulks verdeelt
de geheele gemeente in twee partijen, Overwinnaars en
Overwonnenen — gelijkflaande met de benatningen van
fleeren en Slaven. HESIODUS onderfcheidt de Monar.
chen van zijnen tijd door eene bijzondere bijvoegelij.
ke benaming, zoo veel beduidende als Gefchenk-verflinders.
C) HEROD. L. IV, C. 142.
(f) THUC. L. I.

(.l.)

Lit,. L. I.

(5)

TACIT.

Germ.
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onderrigt ons , dat het gemeene
den (*). —
yolk in Gaule , door fchulden overladen, door fchattin.
gen en de magt der Edelen onderdrukt, in een' that van
de ondragelijkite afhankelijkheid leefde, en dat de Adel
over 't zelve bijkans het eigenfte gezag otfende als Heeren over Slaven (f). — Op de Vriendeltike Eilanden was
een der mindere Volkshoofden , verpligt, alATTANA
le de geechenken, welke hij ontvangen had, over te geyen aan hunnen Latoo-Niporoo. Zulks deden desgelijks
alle de andere Opperhoofden. De Priester is de drinige
man des geheelen yolks, die zich dntflagen vindt van
dit vernederend betoon der afhankelijkheid. Schoon op
Otabeite een fchijn 'van voIksonafhankelijklieid plaats
hebbe , eigende nogtans bet Opperhoofd , wanneer ie.
mand van de lagere klasfen goederen van eenige waarde
gettolen had , den geheelen buit , of deelde denzelven
met den wegnemer_ ; en, fchoon de Opperhoofden de
bijzondere perfonen niet beroofden van de goederen,
welke zij hij rifling ontvangen hadden , be yond men, na
eenig tijdsverloop , dat alles , wat zij verkregen hadden
als gefchenken , kwam in 'de bewaarplaatfen van de onderfcheidene Opperhoofden , die , zoo het fchijnt, de
anige bezitters waren van bijlen en fpaden , en het gebruik daarvan , hij gelegenheid , vergunden aan de onderdanen , waarfchijnlijk er eenige erkentenis voor ontvangende (t).
Eene andere befpiegeling wegens het Staatsbefluur omheist CICERO, die verondertlelt , dat hetzelve enkel is
ingefteld ter zake van de gelijke uitdeeling der Regtvaar.
digheid. De menigce , zegt hij , zuchtende onder de
verdrukking der ripen , vervoegde zich tot eenigen van
voorbeeldelijke braafheid , die de zwakken tegen beleediging mogten befchermen , en de magtigen hedwingen
door de gezette regelen van billijkheid en regtmatig.
held (s). HU heldert zijn gevoelen op door de merk.
CIESAR

waar•

(*) Acopapegog•
(t) De Bello Gall. L. VI. C. 13.
(4) FORST. Obf. p. apa. Comes Last Voyage , V.

I.

p. 406.
(§) Cic. De Offic. L. II. c. 41. De Deken van Glouchester
last mis , metre verondertlellen, dat CICERO een voorftander was
van zija ttelfel eener als aangeboren neiging tot Staatsbefinur.
Niet alleen deze plaats, maar vele andere, zou men tegen
Hh3
hem
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waardige gefchiedenis van den oorfprong des Staatsbet
Ituurs onder de Meders , gelijk dezelve worth opgegeven
door HERODOTUS (*) , en bevestigt het ten opzigte van
zijn eigen yolk. — 1k wenschte we ter eere van de
menfchelijke rede daze befpiegeling te kunnen onder.
fchrijven.
ARISTOTELES zegt ftellig , dat het Koninklijk Befluur
alien anderen Regeringsvorm voorging (j-). Dit was ook
het heerfchend gevoelen der Ouden. Dan, fchoon wij
gewoon zijn het denkbeeld van Erfregt te verbinden aan
dat van een Monarchaal Bewind , vied ik niet , dat de
vroegfte Landsbetturen eenparig erfelijk waren. Het
denkbeeld van Regt, aan Magt verbonden , ftrekt zich
ielfs uit tot het verkrijgen van het Oppergezag. Weieige Vorften beklommen deswegeu den troon , in hunne
jeugd , zonder geweld en bloedflorting onder de twis•
tende bloedverwanten of afhangelingen van den afgetreden Monarch.
Hoewel wij gezien hebben, dat de vroegae Staatsbe.
Buren eene zeer groote mate van magt betoonden in de
onderdrukking der onderdanen , werd dezelfde magt
geenszins betoond in de Handhaving des Regis. De kundige Reiziger,, aan wien ik zeer veel mondeling onderrigts verfchuidigd ben , verzekerde mij, dat hij in de
meeste landen der Wilden, door hem met Kapitein con
op diens laattle Reize bezocht , geene voetfporen van
vastgettelde wetten of regterlijk gezag had kunnen onto
dekken (4). Iedereen fcheen de wreker van het hem
aangedaan ongelijk; en de opperhoofden namen er geen
ander werkzaam deel in, dan in zoo verre zij poogden
de rust te hertIellen , wanneer hijzondere vijandfchappen tot eene ontzettende hoogte opktommen. Bij deze
wit.
hem kurmen annvoeren. — Het gevoelen, door Loam beweerd , dat de menfclien door vreeze tot de Maatichappij ge
dreven zijn, is van de Ouden ontieend , bij welken het een
algemeen gevoelen was, Cr zij dan waar of valsch) dat er eat
tijd geweest hebbe, wanneer de menfelien in een 9 that van
regeriLglooSbeid lee'fden , en , door een algemeen verdrag,
zich in burgerlijke befluren vereenigden, LOCKE, Esfay ors
the Theory of Government.
CID Flutoo. L. I. C. 46.
(f) ARIST., De Rep. L. 1. C. a.
(4) EURIPIDES g Ores:. v. 512.
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wilde volken fcheen het Staatsbeftuur enkel eene krijgsinftelling.
't Is bekend, dat, in de vroegfte tijden, de verpligting „ om MOORD te ftraffen , op den naasten bioedverwant rustte. Doch men be yond, dat zulks oneind;ge
vijandfchappen baarde : wie den laatften man gedood
had, fond even zeer fchuldig aan bet gezin van de an,
dere partij. Eene der eerfte wetten van Griekenland
bepaalde daarom het vonnis eens moordenaars tot ba!lingfchap.
lk hel over cm te denken , dat BURGERLUICE WETTER
zullen hervoortgekomen zijn nit bijzondere verbindtenis•
fen , gemaakt tusfchen weinigen , om de perfonen
eigendommen van elkander, volgens zekere regelen , te
befchermen: deze regelen werden , in vervoig van tijd,
algemeen aangenomen. Het onderwerp uit dit oogpunt
befchouwende , zullen wij mogelijk de reden ontdekken ,
waarom de Wijsgeeren van ouden tijd zich voornamelijk bevlijtigden op de wet- en ftaatkunde ; en rnisfchien
verfpreidt znlks eenig Licht over den aard der Regtsgeleerdheid bij de Noordfche Volken, bij welke alle geregteHike onderzoekingen volkswijze toegingen ; te weten ,
door eene vergadering of een beftemd getal perfonen
van gelijken rang als de misdadiger.
Men berigt ons , dat, op Otaheite , de dieven ten dood
gebragt worden, door een' fteen om den hals te binden,
en ze in zee te werpen; en de inboorlingen verzekeren ,
dat op overfpel de doodftrat that. Het is jammer, dat
de reizigers ons geen berigt gegeven hebben , wie de
regters waren , die de misdrijven onderzochten en ftraften ; dewiji het niet blijkt , dat , bij ruwe volken , de
bediening des regts altijd verknocht is aan den post des
Opperhoofds (*). under de Gaulen beflisten de
Druiden alle gelchillen , zoo openbare als bijzondere ;
zij onderzochten en ftraften de fchuldigen (t). — De
openbare raad der Germanen nam kennis van de misdrijven;„ verraders en overloopers hing men aan boomen op;
de luijaards , de ongebondenen , de bloodaards en MiSVOTIll•

(*) Zints het opilellen dezer Proeve heeft men mij onder, dat de Prinfen en de Priesters de Revers zijn: dan het
onderzoek gnat zeer oppervlakkig toe.
(t) CZSAR De Bell. Gall.
Hh4
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vormden verdronken zij in moerasfen , en overdekten
hen mtt takken. De ftraf nam , fchrijft TAcrrns , de
gedaante aan, naar de natuur des misdrijfs , alsof men
de fchelmflukken in het ftraffen behoordeten toon te ftel.
len, de lasterftukken te verbergen ; maar in ligte misdaden ook boetten de overtuigden , naar de mate der !Ira&
fen , met zeker getal van paarden of klein vee; een gedeelte der boete kwam aan den Staat, en een gedeelte
aan de beleedigde pariij of diens familie (s).
Naar mijn gevoelen is er in de OPENB &RING eene blijkbare opklimming, gefchikt naar de bekwaam- en vatbaarheden des menschdoms in onderfcheidene eeuwen. De
eerfte wetten der Yoden waren ruw, wreed , flatelijk ,
en overladen met plegtigheden ; de voorfchriften der latare Profeten zachter,, afgetrokkener en van geeste/ijker
aard ; het Evangelie is de volmaking der Zedekunde. In■
dien dan de Geopenbaarde Godsdienst gefchikt zij naar de
vatbaarheden , en , om zoo te fpreken, eene kleur krijge
naar de zeden der zoodanigen , aan waken dezelve werd
gefchonken , mag men veilig veronderftellen , dat de
iVatuurlijke Godsdienst door veelvuldige bijgeloovigheden
zal verbasterd geworden zijn.
Wilde Volken vereenigen altoos denkbeelden van geweld en fthrik met het denkbeeld van tnagt: hunne Godheden zijn altoos voorwerpen van vreeze; gelijk wij uit
de afgodsbeelden mogen opmaken : zij worden veronderfield vermaak in wreedheid te fcheppen , en als alleen te
verzoenen door opoffering van het dierbaarfte. Het is
eene buiten alle tegenfpraak geftelde,daadzaak, dat Menfthen- offers algemeen geweest zijn in 't geen ik het Derde
Tijdperk der Maatfchappije noemde. Wij hebben ons on.
derrigt, van een ooggetuige dezer fchrikkelijke plegtigheid
op een ,der Zuidzee-eilanden (t). Men fc hen - offers waren
algemeen in Mexico , en, zelfs in Peru; bij den dood
van een' ,der Mexicaanfche Vorften , warden niet minder
dan duizend zijner huisgenooten opgeOfferd (1). De
berigten wegens de Menfchen-offers der Druiden zijn
onlangs wederfproken door een' Schrijver over de Gallifche Oudheden (§), die beweert, dat, hetgene men genet( *) TACIT. Germ. c. 12.
(f) COOK' S Last Voyage.
(4.) ROBERTSON, 1-1111. of America.
(S) Mr. NICHOLL in hi: 4nswer to

Dr. JOHNSON,
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Women had voor eene Offerande , niets anders was p dan
de itrafoefening, aan een' misdadiger volbragt. Ik vind
een blijk van waarfchiplijkheid voor dit gevoelen in eene
reeds gemelde ondtandigheia; na.melijk, dat de geheele
bedienii,g des regts bij de Druiden t'huis hoorde (*); en
het was een gedeelte hunner dat de itrafoefehing ,
dieven en moordenaars aangedaan , aismede wegens alle
burgerlijke misdaden, der Godheid aangenaam ware (4).
Indien wij, echter,, de gefchiedenis der Menfchen- offeranden , als bij andere Volken in zwang, nagaan , zullen
wij ontwaren, dat jonge maagden, de zuiverite en onfchuldigite perfonen , werden uitgekozen, als den Goden
het aavgenaamst (4).
De Gallifche Druiden omhelsden de leer van de Onfter-

felijkheid der Ziele en der Zielsverhuizing , en wisten bierdoor den volke eene verregaande verachting des doods in
te boezemen (S). .De bewoners van de Zuidzee-eilanden
erkennen een Wezen in hunne ligchamen , 't welk ziet ,
heort, fmaakt en voelt , 't geen zij den naam van Eteebee geven; en zij gelooyen , dat het, na de ontbinding
des ligchaams , rondsom het lijk zweeft , en eindelijk
zich plaatst in de afbeeldingen van menfchen-ligchamen ,
nabij hunne begraafplaatfen opgerigt. De Gaulen werpen
elk ltuk , 't geen de afgeftorvene in waarde hield , op de
houtmijt, zelfs dieren , flaxen , enz. even alsof hij deze , in eene andere wereld, zou behoeven. Waaruit wij
zien , dat de leer van de Oniterfelijkheid der Ziele niet
geheel en al van Griekfchen oorfprong is, gelijk fome
mige hedendaagfche Ongeloovigen beweren. De Priesters verkregen onder wilds Volken zeer groot gezag.
Wij hebben reeds gezien , hoe zij alleen, op de Zuidzeeellanden , uitgezonderd waren van de dwingelandij der
Opperhoofden. Aan de Gallifche Druiden was de opvoeding der kinderen geheel toevertrouwd ; zij beilisten
alle gefchillen ; zij hadden de magt om een Opperdruid te verkiezen , en geheel het beftuur hunner Societeit itond aan hunzelven.
Eeni(*) CIESAR ,
(f) C/ESAR

(4.) Zie

De Bello Gall. Lib. VI. C. 13.

ald. Lib. VI. c. 16.
de Hecuba, de 1phigenia en andere Stukken van

EURIPIDES.
(§) C/ESAR

De Bello Gall. L. VI. C. 14.
Hh5
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Eenige der NUTTE KUNSTEN maakten , in dit Tijdperk
der MaatIchappije , grooten opgang. Bij de Tartaren werd
het paardrijden tot eene hooge volkomenheid gebragt. —
-Vele der Indiaanfche Volken , aan den oceaan wonende,
waien zeer bedreven in de fcheepvaart , in zoo verre
dezelve niet afhing van wiskundige wetenfchappen (*).
— De befchrijving van den krijgstoeftel der Volken,
die XERXES vergezelden, dient , om de trapswijze vordering der kuniten te toonen ; en het is opmerkenswaardig , hoe zeer de befchrijving van eenige dezer overeenfternt met die der toerustingen op de Amerikaaniche Eilanden. Eenigen keuden het gebruik van ijzer, en droegen gemalide kolders , als de Illeders en de Perzianen ; anderen hadden pijlen met fteenen punten, en dierenhuiden
om 't lijf gellagen ; genen droegen werpfpietfen, met
geitenhoorns gepunt; fommigen bedienden zich van hon.
ten, in 't vunr gehard; terwij1 men er zag , lie de huid
van cen paarlenkop, met optic:kende ooren , als een helm.
droegen (f).
De fmaak , oin zich op te fchikken , begon , in dit
Tijdperk , zeer verre te loopen. De Inwoners van de
Vosfen-eilanden , digt bij KamPhut , It cen eene pen
van been, vier duimen lang , door de neusgaten , doorfneden de onderlip , voegden in die fnede koralen , parlemerfchulpen, in de gedaante van tanden (4). Oorfiera.
den en in den neus ziet men algemeen op de Zuidzeeeilanden (§). In Mallicolo prangen zij den buik, door
een !word, dermate, dat Been Europeaan zulks, zonder
den g,rootiten hinder, zou kunnen verdragen (**).
De verfijnder kunflen begonnen nu voor den dag te
treden. De bedrijven van eenige der Amerikaanfche Vol.
ken
(*) Men meg er bet voorbeeld van een
VOCge rl. TACIT. Germ. c. 4.4.
(.I.) HEROD. L. VII.

Gertnaansch Volk bil-

(4) CoxE ' s ziccount of Rusgan Discoveries. — Dit words
in Prince Williavis Sound dezerwijze in 't werk gefteld, dat

die fnede zich els een tweeden mond vertoont. De eer1/e fehepelingen, die dear aan land traden, verhaalden, menfchen mec twee monden gezien te hebben. Comes Last

Voyage, V. II. p. 356.
6) Blijkllear zijii de

ringen en ootfieraden van de Wil-

tkn herkomftig.

(**; FORST. Oblerv. p. 243.
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ken werden door fchilderijen bewaard (*). Ruwe dichtflukken , eene eenvoudige foort van muzijk kwamen in
dit Tijdperk te voorfchijn. Liefde en Oorlog waren
steeds de onderwerpen der eerstgemelde (f).
\Vij befchouwen de menfchelijke natuur , op elken
trap van befchaving , met toenemend genoegen. Ook
kunnen wij niet nalaten de fchikking der Voorzienigheid te bewonderen , die zelfs de ondeugden der menfchen dienstbaar maakt aan de einden der befchaving.
Gierigheid en eerzucht , en de woelingen des krijgs ,
dienen , Gin 's menfchen geest uit den kwijnenden en
log en that , waarin wij denzelven in 't eerst befchouwden , op te wekken. De dwingelandij en gierigheld van een onverzadelijk Opperhoofd zette hem aan ,
om zijn' onmagtigen en verdedigloozen nabuur aan te
tasten , diens bezittingen, vrouwen , kinderen en onderhoorigen weg te voeren: dan menigmaal vlugtte de
zwakkere , diens gevaars bewust, naar een onbewoonden oord , ftichtte er eene volkplanting, kweekte daar
nieuwe kunften, en bragt het zijne toe tot de bevoiking
der wereld. De vrees voor invallen dreef de menfchen
zamen in fleden : en wederzijdfche gemeenfchap, met
elkander opvolgende verbeteringen, bragt de kuniten des
levens tot volmaaktheid. — De Oorlog , fchoort een
vijand van befchaving na een zeker Tijdperk, is daarvoor gunitig in den beginne, door naijver te verwekken,
en de llrijdende partijen aan te zetten tot wedijveren in
vinding. — De Zeevaart , bij voorbeeld, werd onder
de Grieken zeer bevorderd door de zeeroovende oorlogen, welke zij onder elkander en met de zeefchuimers
voerden. De heerschzucht , en de trek om vermeesteringen te maken , hevorderde de befchaving : want tot
den tijd toe, dat er uitgeftrekte vermeesteringen gemaakt
waren, was er weinig gezellige gemeenfchap onder de
menfchen. Koningin NITOCRIS lag meer fchats en arbeids te koste om de vaart op den Euphraat bezwaarlijk
te maken, dan eenig hedendaagsch verbeteraar befteed
heeft
(*) onkundige Span/garden verde/gden dusdanige Gefehiedkundige Gedenkftukken der Illexrcanen, dezetve voor
Afgodsbeeidtenisfen houdende. ROBERTSON.
(f)

Suns /Ills hoc quoque carmina, quorum relatis, quem
Bar-

456

PROEM

heeft om den handel gemakkelijker to maken (*). De
ongezellige aard der Yoden was een fpreekwoord geworden ; en de Egyptenaars wilden geen ding gebruiken ,
't welk door een Griek was aangeroerd (1). De fuel
opeenvolgende vermeesteringen der' nude Heiden bragten
eene vereeniging der kunften te wege , en leerden elk yolk
voordeel doen met de uitvindingen der overige.
Barbitum vocant, accendunt animos, futuraeque pugnae ipf®
cantu augurantur. TACIT. Germ. c. 3.
(*) HEROD. L. I. c. 135.
(f) 41d. Lib. II. c. 91.
(Het Plot hierna.)

I3ERIGT AANGAANDE DE WERKING DER DIGITALIS.
Door Dr. ZUGENBUHLER, te Glarus.

W

anneer de Geneeskunde van de algemeene leer.
itellingen tot de bijzondere aanwending der
Geneesmiddelen afdaalt , gelijkt zij dikwijls naar een
Dobbelfpel. Nu neemt men zijne toevlugt tot het een,
dan tot het ander eigendommelijk middel , en wordt het
werk eindelijk moede , dewijl men zelden treft; hetgeea
veelal daaruit ontftaat, dat men nicer ziet op den hoofdvorm der ziekte, dan op derzelver bijzondere hoedanigheden. Zoodanig is onder andere veelmalen het geval
met de Digitalis.. Men beproeft het daarmede in liraterzuchten en Teringen ; men flaagt niet , en nu legs
men dit middel weder aan kant. Ondertusfchen kan ik
een geval opgeven, waarin mij de Digitalis waarlijk eigendommelijke dienften deed. De toevallen , waarin
zulks plaats greep , beftonden in de twee volgende eene
ogopping_der Maandflonden en flerk gezwollene pijnlijke
toeten. Twee zoodanige gevallen zal ik thans befshrij-ven: zijnde de overige , die ik heb waargenomen , van
3ietzelfde flag geweest.
Een Meisje verloor,, door een fchrik , hare ftonden ,
en werd vervolgens aangevallen door een uitterenden
hoest. Twee jaren lang pleegde zij raad met verfcheidene Geneesheeren, hoewel zonder eenig gevolg. Eerlang kwam de ziekte tot het uiterfte. De haest werd
verfchrikkelijk , en eene uitgedroogde lederen huid hedek-
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dekte het gebeente. Hierbij voegde zich nachtzweeten , met eene hectifche koorts, loop en een ontltoken
roosachtige uitflag aan de pijnlijk opgezwollene beenen. — Na verfchillende geneesmiddelen te vergeefs
gebruikt te hebben , fchreef ik haar de Digitalis voor,
die, met eene onbegrijpelijke fnelheid, ten goede werkte, zoodat zij , na verloop van drie weken, een half
uur ver kwam wandelen om hared Geneesheer te bedanken.
Eene andere jonge Vrouw verloor insgelijks hare finnden en werd ziek, komende hare kwaal voor onder de
gedaante van eene flepende Zenuwkoorts. Na lang met
een anderen Geneesheer geraadpleegd te hebben, werd
ik in confult geroepen, en vond de Lijderesfe als uitgeteerd , verfchrikkelijk hoes tende , en zeer opgezet van
voeten en beenen. Dit verfchiinfetbragt mij op het
denkbeeld, om de Digitalis te gebruiken. Mijn Vriend ,
de eerst gevraagde Geneesheer, lachte hiermede, vooral
toen ik hem zeide , dat ik maar twee drachmen van het
kruid van de Digitalis , in anderhalf pond heet water,
wilde doen aftrekken , om daarvan om de drie uren van
een tot twee lepels vol te laten innemen, met bijvoeging van een weinig kaneelwater. Ondertusfchen geef
ik de Digitalis nooit anders, en zelfs deze gifte verwekt
nog wel eens overprikkeling. Met het gebruiken van
dit middel zag men oogenblikkelijk beterfchap, zoodat
de Lijderes , die zich voorheen naauwelijks bewegeri
kon, na verloop van drie dagen, zelve wederom nit en
in het bed kon komen. Na verloop van twaalf dagen
deed zij , fchoon nog niet ten voile herfield, reeds eerie
refs van elf uren. De verdere genezing volgde , door
middel van IJzervijlfel.
Bijvoegfel van den Mededeeler dezer Waarneming.
Hoewel men niet in ftaat is, alle voorkomende waterzuchtige gevallen door middel van de Digitalis te genezen , zoo ftrekt hare nuttigheid zich toch veel verder
uit , dan bier wordt opgegeven. Nog onlangs werd ik
bij een Meisje geroepen , hetwelk door voorafgaande
tusfchenpoozende koortfen tot een volkomen cacheftifchen that was gebragt , en dat, onder andere, een met
water opgevulden bulk had , van welken ik , van wege de
zwakte der Lijderes, s de doorboring niet durfde aanra.
dent
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den. 1k fchreef haar de Digitalis voor, iti greinspoedertjes, met fuilter, om twee of drie malen 's daags een
in te geven, met dit gevolg, dat zij eetlang volkomen
berftelde,
ADOLPHUS YPEY,

lfoogleeraar in de Ceneeskund e, vooral in de
Ziektekunde en in de Praelijk , aan de
Univerfiteit te Franeker.

VERSLAG VAN HET LEVEN EN DE SCHIUFTEN
VAN GOTTHOLD EPIiRAIIYf LESSING.

(Vervolg en flot van hi.

422.)

ESSI NG leende
k
n
EAMLER de hand in zijne uitgave van
nnonnt, een Gnomologifch' en Puntdichter van de
vijttiende eeuw. In 1760 fchreef hij insgeliiks het Levert
van SOPHOCLES , en werd tot Lid der Akademie van
.Berlijn verkozen. SUSZMILCH itelde hem voor; SUL-•
ZER bragt in, ,dat hij niet tot ecne bepaalde klasfe van
Geleerden behoorde , en ftelde een anderen Kandidaat
voor, zijnen goeden bekende en 4ndgenoot, een Zwit,
fir. LESSING werd verkozen, en Vgreekte zich nooit,
zelfs niet in een Puntdicht, over den tegenitand.
Kort na zijne intrede werd hij tot Geheimfchrijver
van den Generaal TAUENZIEN aangeleld , wien hij nadr
.Breslau verzelde. Waarfchijnlijk was hij deze bevordering verfchilleigd aan den gunftigen indruk , welken
hij op de Pruisfijche Officieren te Leipzig had gemaakt 9
cn mogeliik aan de onmiddellijke voorfpraalc van KLEIST0
TAUENZIEN was Beftuurder van het Pruisfifche muntwezen: de behoeften des zevenjarigen oorlogs bra gten den
Koning telkens in de verzoeking om eene verandering van
de geldmunt te bevelen ; het blijkt niet, dat LESSING
fchriftelijke verdediging van deze knevelarifen was op.
gedragen. 't Was eene gewoonte in het Pruisfisch Leger, grof te fpelen; LESSING fpeelde zoo als dile de overigen , en was bijzonderlijk op Faro gelleld ; hij liet van
zich gaan, dat hij de veritandelijke prikkeling van groo.
te hoop en vreeze hoogfchatte; het ware verachtelijk ,
zeide hij, in daze kinderachtige tijdkortingen en gefchil.

L

der-
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derde papieren vermaak te fcbeppen , ten 2.ij aan de.
zelve eenen invloed toekmden op ons geluk en mint
bettaan voor eerie week of eene maand. Spelen js eene
ilechte gewoonte in de bedrijvige wereld , alwaar het
verkwisting leert , en de natuurlijke vergelding van
vooruitzigt in den weg ttaat ; doch het that met
krijgsdeugden in verband , en leert zelfbeheering ,
onverfchilligheid omtrent den dag van morgen , onafhankelijkheid van de toevallen der fortuin , eere , vernuft
en hope. Aan den Generaal , die LESSING over zijn
grof fpelen berispte , gaf hij tot antwoord , dat hij,
over 't geheel , won noch verloor.
„ Hadde ik laag
gefpeeld ," voegde hij er nevens, „ zoude ik minder
„ oplettend geweest zijn, en daarom, waarfchijnlijk
„ verloren hebben; 't is best koop, grof te fpelen."
De oorlog had aanleiding gegeven tot de verftrooijing
en openbare verkooping van vele bijzondere en openbare
Boekerijen ; LESSING kocht een aanzienliik petal , en
zond ze Haar Berlijn. De Bibliotheek was het eenig
duurzaam voordeel , welk hij van zijn verblijf te Breslau ontleende , nevens zijnen post van Secretaris. Zijn
inkomen, of jaarwedde , 't welk ruim was, gebruikt
hij zeer onbekrompen , hielp elk lid zijner familie, die
jets wilde aannemen , leende gereedelijk aan zijne beste
vrienden , gaf rijkelijk aan de behoeftigen , en nam dikmaals ter ken ten dienfte van anderen.
Te Breslau las hij aandachtig de Werken van SPINO■
EA, en had veel te zeggen op BAYLE IS oppervlakkige
ontleding en uitlegging. Ook maakte hij eenige ondheidkundige aanmerkingen rakende ANDREAS SCOLTE.
TUS ; zond met ijver nn RADILER de zeldzame oorfpronkelijke uitgave van LOGAN; bezocht ARLETIUS, en de
geleerden in de nabunrfchap; ontwierp ziinen Faustus,
en las eenige oude Romans ; doch , in 't algemeen ,
moest letterwerk voor verftrooijing wijken ; hij hield
heiligendag , maakte zich met doortrekkende krijgslieden
vrolijk , en werd van eene ernftige , indien niet gevaarlijke , krankte overvallen. Terwip hij op het ergst was,
vraagde hem een vriend , die voor zijn bed zat, op zijn
gelaat eene veelbeteekenende , diepdenkende uitdrukking befpeurende, of hij hem lets hadde te zeggen:
9 , Neen ," zeide LESSING „ niaar ik was bezig met
,, op te merken, welk eene verandering de ziel bij de
aannadering des doods onderga; suij duukt, dat de
1 , kunst
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kun4t van herinneringe meer dan het denkvermogen
vervalt."
In den jare 1752 moest LESSING zijnen Generaal naar
de blokkade van Schweidnin verzellen; en in 1763 , na
het- fluiten van den vrede, werd hij te Potsdam den Koning voorgefteld. Niets merkwaardigs vinden wij van
deze zamenkomst vermeld; echter fchijnt dezelve zijne
hoop op bevordering geftretrid te hebben: want hij zeide van den Koning: Dat paululum, ut multum faciant.
(Hij geeft weinig , opdat men veel doe). Hij hervatte , in den jare 1765, zijn. verblijf te Bethin, en keerde , eenigzins langzaam , tot ,zijnen letterarbeid weder.
Minna van Barnheim, het beste zijner Blijfpelen, gelukkig in 't Engelsch vertaald , onder den titel van Lief.
de en Eere, was de eerlte in 't oog loopende poging zijner penne na deze lange tusfchenpoozing. Het werd
in den jare 1767 gedrukt , en in 1768 ten tooneele gevoerd ; doch het werd opgefteld en in gefchrift vertoond
v66r zijnen Laocoon, eene Verhandeling over de palen
der Dicht- en Schilderkunde , die in den jare 1766 het
licht zag. Aan 't einde van dat jaar verzelde hij den
Majoor BRENKENHOF mar Pyrmont , en reisde van daar
Haar. Hamburg , op verzoek van een Gezelfchap van Tooneel-dilettanti, 't welk den Schauwburg aldaar bij inteekening had gekocht, en , met LESSING 'S raadgeving ,
denzelven in een k1asfiek Tooneel wenschte te herfcheppen. 't Zij hij er een aandeel van eigendom in
ram, 't zij zijne Pyrmontfche reize zijne middelen had
verflonden , zeker is het, dat hij flechts een uitgelezen gedeelte zijner uitgeftrekte boekerije naar Hamburg
overzond , en alle de overigen , in de lente des jaars
1767, te Berlijn openlijk liet verkoopen ; zoo lang noo.
dig was, vertoefde hij in de laatstgemelde (tad, om zijne
huishouding op te breken , en de Minna in 't licht re geyen. Bij zijne wederkomst te Hamburg waren de Tooneelen veranderd. De Virtuofo-belluurders waren het niet
volkomen ems, wie de werkdadige beftuurder zijn zou.
Inwendige verdeeldheden ontitonden er aangaande de
keuze van Treurfpelen en Kluchten , en eerzuchtige
naijver aangaande de begunfliging van a&eurs en muzijkanten. LESSING aanvahrdde zijn eigen vak met vernuft,
en gaf een wekelijksch papier in 't licht , getiteld de
Hamburger Dramaturgie , ieder Nummer van welk eene
beoordeeling moest behelzen van de eene of andere ver„

too.
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tooning van de voorgaande week. Zijn plan was, de
verdienfte des Dickers te toetfen, ten aanzien van het
plan en de bewerking van zijn Tooneelltuk , der Acteurs , in het uitvoeren van hetzelve , en der Befluurders , ten aanzien van het costum en de decoratien;
doch de laatfte twee afdeelingen vielen weg, uit hoofde
van het ongenoegen en de verbittering , die zij veroorzaakten. Dit papier werd tot in April 17.68 voortgezet; het werd in twee boekdeelen bijeenverzameld , en
bevat een' bundel van duurzaam waardige Tooneelbeoordeelingen.
LESSING, een man van onderneminge, het zich over,.
halen om deel te nemen in eerie Drukkerij, in getneenfchap met BODE ; doch deze gemeenfchap werd , met
onderlinge toeflemming , verbroken in Februarij 1769. De
post van eenen Autheur in eene Drukkerij is, eerie Copij,
die derperfe wordt aangeboden ,te beoordeelen ; en voor
dien post kon niemand beter berekend zijn, dan een zoo
ervaren boeltbeoordeelaar,, zulk een belezen geleerde, en
zulk een diep denier, als LESSING. Doch nog ander toezigt fchijnt men van hem verwacht te hebben, waar•
toe hij noch bekwaamheid, noch vlijt, noch genegenheld hezat.
Een Autheur, KLOTZ genaamd ,had den Laveoon fcherp
beoordeeld ; LESSING gaf daarop eerie tegenbeoordeeling
in 't licht , in welke hij den armen KLOTZ eenigzins
hard aantastte, die insgelijks een hoek over de beoefe.
ning der Oudheden had laten drukken. Het gefchil
rnaakte in Duitschland veel geruchts ; doch op deze au.
theurs- gefchillen worth naderlAnd , en elders weinig
acht geflagen, Door zijn keffen tegen LESSING wekte
KLOTZ de opmerking van 't gemeen , loch werd welhaast tot eenen ftaat van hulpeloosheid teruggezet.
Te Hamburg. werd LESSING Vrijmetfelaar , waarfchijnlijk de Logie voor eene aangename Club werd gehouden. „ Wel," zeide de /leer , die hem inleidde,
„ gij hebt niets in onze verkeering gevonden tegen de
„ Berk of den Staat; hebt gij wel?" — Gave God,
0 , dat ik het gevonden had ! " hernam LESSING,
„ dan zou ik ter. minfte iets gevonden hebben."
Misfchien was deze inlijving eerie voorbereiding tot
eene reize , welke LESSING naar Italie 'wenschte te
Men zegt , dat reizigers hunne rekeondernemen.
ning vinden bij de Vrijmetfelarij, en, door middel van
heis
I i
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heimelijke teekenen , onmiddellijken toegang verkrij.
gen tot fatfoenlijk gezelfchap op vreemde plaatfen.
De uitgelezene overblijffels van LESSING 'S boekerije
werden te koop aangeflagen in 1769; hij had zijn befluit aangekondigd , om een jaar te Rome te vertoeven,
en deszelfs Oudheden te befchriiven ; doch, na afdoening zijner fchulden , bleef er naauwelijks genoeg over,,
am een enkel jaar werkeloos te kunnen leven.
dusdanige oogenblikken herinnert men zich, met ver.
fchuldigde bewondering , bet gedrag van Keizerin CATHARINA van Rusland omtrent DIDEROT. Zij kocht
zijne boekerij voor een jaargeld, en ftond hem het ge.
bruik toe voor zijn leven. De vermoedelijke erfgenaam
des Hertogs van Brunswijk , Prins LEOPOLD , had de eer
van voor LESSING een goed woord te doen , en, door
den Hoogleeraar EBERT , hem den post van Bibliothekaris
te Welfenbuttel aan te bieden , welke LEIBNITZ voor.
maals vereerd had. De aanbieding gefchiedde op de
edelfte wijze; bet jaargeld mogt zijner opmerkinge on.
waardig zijn, doch geene bepaling was daaraan verbon.
den. De Hoogleeraar EBERT had last, LESSING eene
zekere fomme ter hand te ftellen , met verzoek om die
te willen gebruiken , om, op de aanftaande Auerie , boe.
ken voor de lVolfenbuttelfche boekerij te koopen.
Een der battle larieven , welke LESSING aan zijnets
Vader fchreef, behelst het volgende berigt wegens
ne aanftelling te Welfenbuttel:
„ 't Was inderdaad de Erfprins , die mijne Biblio.
theek kocht. Hij noodigde mij op de bevalligfte wij.
II ze 9 en aan hem ben ik verfclzuldigd , dat de post vim
„ Bibliothekaris , die niet open was , ten mijnen be„ boeve daarvoor verklaard werd. De regerende Prins
heeft mij met onderfcheiding ontvangen; het geheele
„ Huis onderfcheidt zich door fpraakzaamheid en harte.
„ lijkheid. Ik ben de man niet , die mij hun zal op,9 dringen;; ik zal mij van de hofgezelfchappen fpenen,
en mij tot miine boekerij bepalen.
' ,De iaarwedde is just zoodanig, als bet welbera.
„ den overleg der vriendfchap die voor mij zou bepaald
„ hebben; zoo dat ik geene reden heb, om mij over
„ het van de hand wijzen van foortgelijke aanbieding,
„ voormaals gedaan , te beklagen. Het inkomen is
toereikende tot een fatfoenlijk beftaan; en 't best van
21 alien is, dat ik ter aller ure binnen bet bereik eener
,„ very
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verzamelinge van boeken zijn zal, reeds bij gerucht
91 aan u bekcnd , doch boven het gerucht verre verheMijnen eigen oorfpronkelijken voorraad nit
ven.
Laat mij eens
1 , Breslau behoef ik Diet te beklagen.
,, in uw leven het vermaak genieten om u dezelve hier
te vertoonen, als wetende hoe groot een minnaar en
„ kenner van boeken gij zijt.
„ Ambtspiigten heb ik geene, dan die ik verkies mil,/ zelven op te leggen. De Prins beeft meer verlangd,
de boekerij nuttig voor mij, dan mij voor de boekee
5, rij nuttig re maken; nogtans zal ik trachten , beide
37 re vereenigen, of liever, het een zal uit het ander
„ voort vioeijen."
Niet lang na dezeaanftelling keerde LESSING naar Ham.
burg, en deed aanzoek bij eene Weduw KONIG, wier
kinderen hij voorheen afzonderlijk onderwijs had gegeven. Gedurende zijne vrijaadje, die een gewenscht einde nam , kwam HERDER uit Engeland terug , ontmoette
LESSING, en maakte kennis met hem , die bij voortgang
tot eene warme vriendfchap aangroeide.
Eerie groote verzameling van handfchriften , bijkans
6000 in getal, werd in de boekerij van Wo/jinbut;e1 bewaard. LESSING ondernam eene perioclieke uirgave van
onzeker aanzien onder den naam van Bijdragen tot de
Letterkundige Historie, beheizende berigten en uittrekfels van de voornaamfte Handfchriften nevens zoodanige uitleggingen, als de Geleerden over de ontlede Were
ken zouden gezind ziin voor te dragen. Een der eer(te
ftukken was een werk van BERENGARIUS van Tours,
die, in de elfde eeuw,, de vastgeitelde leere der Transfubftantiatie met die der Confubftantiatie verwisfelde
naderhand door LUTHER ,bij de Hervorming, van nieuws
ingevoerd. LANFRANC had op dat boek, en yvel, naar
het voorgeven der Roomschgezinden , mondftoppende
geantwoord; hier was het bock zelf, en de Lutherfcbett
hielden het nu voor onwederiegbaar. LESSING behaal.
de bij het gemeen eerie zekere mate van roem van reg.
zinnigheid, waarmede hij, in zijne briefwisfeling, zich
vrolijk maakt. Nogtans fchatte hij, even als GIBBON
den regtzinnigen boven den onregtzinnigen aanhang.
De fchaal van geleerdheid beide naar dien over, Welke
zijne achting lokte; en zoo deed ook de fchaal der verknochtheid , die het hem als meer wenfchelijk voor het
burgerlijk beftuur deed befehouweu. Ligt evenwel
i
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kunnen Wijsgeeren zich verbeelden, dat, hoe onredelijker en ongerijmder de vastgeftelde begrippen zijn, zij
dies te meer zekerheids bezitten , opgang te zullen maken in de denkende wereld , en onaangename wanachting te ontgaan. De tijden zijn veranderd ; de fchaal
der geleerdheid flaat nu naar de onregtzinnige zijne over,
en de fchaal der verkleefdheid ook , althans onder de
welopgevoede klasfen.
LESSING gaf, in 1771 eene nieuwe uitgave van zijne
Mengelfchriften; RAMLER las de proeven, en had onbepaalde magt om door te fchrappen en te verbeteren ;
hij bediende er zich van met den moed der vriendfchap , en de voorzigtigheid van den fmaak. Vele
kleine dichtflukken verdwenen voor altijd; vele nieuwe lezingen werden met uitgezochte vaardigheid ingevoerd.
Op 13 Maart 1772, verjaardag der Hertoginne Wedttwe van Brunswijk, werd de Emilia Galati voor 't eerst
gefpeeld. Maanden te voren was het ftuk beloofd ;
doch de Dichter, die zeer langzaam was, kon het met
zichzelven niet dins worden. Onvoltooid zou bet,
waarfchijnlijk, voor een langen tijd zijn gebleven , hadde
niet de Tooneelbeftuurder DOBBELIN hem doen weten „
dat de Mteurs de eerfte vier Bedrijven van buiten geleerd hadden , en dat hij , om er een flot aan te geven ,
een tooneel of twee van zijn eigen maakfel er zou nevens
voegen. Zulk een aanhangfel kon LESSIIVG niet duiden; hij zond het vijfde Bedrijf, 't welk overhaasting
aankondigt , en eindigt op eerie wijze, een fraai begin
onwaardig.
Een aloud vrouwelijk ftandbeeld, of liever de torfo of
romp van een ftandbeeld, had voormaals in de Brunswijkfche Boekerij geftaan , 't welk naar Dresden overgevoerd , en aldaar met een hoofd uit Rome was voorzien,
alsmede met twee nieuwe armen , naar het model van
eene AGRIPPINA te Parijs. Lessibto plaatfte in zijne
Berigten` wegens de Wolfenbuttelfche Merkwaardighedea
eene verhandeling over dat ftandbeeld, die aanteiding
tot twistredenen gaf. Ook fchreef hij over de wijze , op
welke de oude Beeldhouwers den Dood perfoonlijk
verbeeldden , door eenen Genius, die eene toorts uitdooft; alsmede over de oudheid van het fchilderen met
Olieverf.

flij raadpleegde den Erfprins , hoe verre het hem vrij
itond
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fond, eenige uittrekfels in 't licht te geVen , tegen
welke door de Opzieners van de Drukpers bedenkingen
zouden kunnen warden ingebragt. De Prins gaf eenen
wenk , dat hij met de klagten der Godgeleerden zich niet
zou bemoeijen. LESSING wist,'waar hij een Drukker
konde vinden, en de Fragmenten eens ongenoemden Schrsjvers , in de Wolfinbuttelfche Boekerij ontdekt , werden, van
tot tijd tot tijd, in de Bi/dragen geplaatst. Dit AntiChristelijk werk maakte veel geruchts in Duitschland:
men tracht daariu te bewijzen , dat de Stichter van het
Christendom tijdelijke bedoelingen had; dat de Joden
door het Koningrijk der Hemelen de wereldlijke heerfchappij van den MESSIAS verilonden; dat de Zeventigen
Apostels van muiterij en opliand waren , beftemd om de
zeventig leden des Sanhedrins te vervangen; en dat de
verdrijving der Wisfelaars uit den Tempel de crifis van
een mislukten toeleg op muiterij was. Len afzonderlijk en onvoltooid Fragment moest tot eenen aanval op
de Opftanding dienen. Velen hebben aan LESSING zelven deze loostelijk drogredenerende opitellen toegefchreven. Nog heden zijn zij in Duitschland het heilig boek
der Ongeloovigen. In 't einde , doch niet voor 1778,
gaven zij aanleiding tot het verbieden van de Btjdragen , in gevblge eens verzoeks door het Confiftorie.
LESSING ondernam eene nieuwe rangfchikking der
boeken , over welke hij het opzigt had ; 't welk den
Kanfelier VON PRAUN mishaagde , die in naam het oppertoezigt over de Bibliotheek had , en dien voorflag , waarichijnlijk , befchouwde als een voorbode
van het vernietigen van zijnen post. MENDELSOHN
bezocht hem onder die omflagtige taak ; kleine achring had hij voor de werkzaamheden der Oudheidkundigen, tot welke zijn Vriend zich hebbelijk vernederde, en zocht zijne aandacht van werken van vlikbecoon tot werken van kunst of te leiden. LESSING, die
van nature onbeftendig was, begon zijn flaafsch werk
en zijne eenzaamheid te verdrieten ; en na MENDELSOHN 'S vertrek werd hij zwaarmoedig en miltzuchtig
van geld waarvan hij voorheen eenige toevallen had
vertoond , en waartegen de Natuur hem gdeerd had, in
wandelen een geneesmiddel te zoeken. De Zoon van
MAMA THERESIA, naderhand Keizer JOSEPHUS DE II,
verlangde thans, te 1/Veenen eene Akademie te ttichten,
welke met die van Berlifn moest wedijveren ; maar de
13
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flaa.t van openbaar onderwijs in Oostenrijk wilde zunts
nog niet gehengen. Hierom bragt hij zijner Moeder de
welvoegelijkheid onder 't oog, om, onder verfcheiden
voorwendfels, eenige der voornaamite Geleerden naar
Weenen te lokken ; en , wanneer het getal en de foort
toereikende zijn zouden om er vertooningmede te maken ,
zonde hij de oprigting zijner Akademie voorflaan. Dich.
ters moesten voor de Schouwburgen , Taalgeleerden
voor de Scholen, Wijsgeeren voor de Boekerijen , Historiekundigen voor de Archiven gebruikt worden ; Profesfor SULZER moest tot Werfofficier van zijn voorgenomen verttandelijk legee dienen. Van MENDELSOHN
vernam hij LEssiNo's rusteloosheid , en onderttond,
of hij zijnen naam te Weenen mogt noemen. LESSING
gaf zijne toeftemming , te gereeder,, omdat de Dame,
met welke hij dacht in 't huwelijk te treden, huizen te
Weenen had, en verlangde aldaar te gaan wonen. DewijI er niets bepaald was, gaf hij geene kennis van dit
aanzoek aan den Erfprins van Brunswijk. Volgens LES-.
MG ' S eigen gevoel was dit onbillijk; 's Prinfen kiefche
edelinoedigheid , in het waarnemen van het tijdftip zijns
tegenfpoeds , om hem een beflaan aan te bieden, was
tot volkomene openhartigheid geregtigd; en evenwel zou
kennisgeving de houding van het verzoek om nog meer
gehad hebben. De onderhandeling te Weenen liep te
niet , waarichijillijk omdat de godsvrucht der KeizerinneKoninginne zwarigheid vond om hare befcherming te
verleenen aan zulk eene bende Vrijdenkers, als door Karen loon waren aangeprezen ; doch de zaak zelve werd
voortverteld, en kwam ter ooren , eerst van den KanfeDer PRAUN , en vervolgens van den Prins. Dit veroorzaakte een vermoeden van verkuelinge , zeer fmartelijk
voor LESSING , en fchijnbaar ongeneeslijk , juist omdat er niets van de zaak kon gezegd worden.
Te meer werd LESSING verfterkt in het gevoelen , dat
hij zijns weldoeners gunst had verbeurd door aan den
voorflag om te verhuizen het oor te leenen, als zijnde
er een plan beraamd , om hem tot de waardigheid van
Historiefchrijver te bevorderen, met vermeerdering van
wedde , en den titel van Raad, Zelfs was hij gepolst , of hij zijne letteroefeningen wilde inrigten ter
verheerlijkinge van bet Huis van Brunswijk. De verrneerdering van wedde zou fpoedig een aanvang nemen;
eene belooning 013
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den uitflag zijner werkzaamheden volgen. Doch deze
fchikkingen werden door den Kanfelier achteruitgezet
op eene wijze , die LESSING in het vermoeden verfterkte , dat hij in den Prins niet meer een warm vriend
bad. In Maart 1775 deed hij eene reize , eer.t
Haar Berk?: , alwaar eenige Officieren van rang hem
voorgefteld , dock afgewezen werden , en vervol.
Bens naar Weenen , alwaar hij met Mevrouw KONIG
trouwde.
Prins LEOPOLD VAN BRUNSWIJK was geen onopmerk.
zaam waarnemer van LESSING 'S gemoedsgefieldheid geweest ; hij begreep, dat zijne letterbezigheden verpoo.
zing vorderden ; hij herinnerde zich LESSING ' S dikmaals
aangekondigd verlangen om Rome te zien, en waaraan ,
bij zijn jongfte toeval van zwaarmoedigheid, het overfchot zijner goederen zou opgeofferd zijn geworden ; aan
natuurlijke aandoeningen weet hij het onderzoek , te
Weenen gedaan , en hij werd te rade, te doen zien, dat het
hart aan de befcherming eens Hertogs van Brunswijk
grooter waarde kan bijzetten , dan door den glans van
Keizerlijke weldadigheid kan nagebootst worden. De
Prins verwierf van zijnen Vader verlof om te reizen ,
kwam onverwacht re Weenen, en floeg LESSING den toer
van Italie voor,, veelligt niet bedenkende , dat huwelijksbedoeling zoo veel aandeels had iii LESSING 'S bezoek. Met blijdfchap aanvaardde LESSING den voorgeflagen uittlap ; ten Keizerlijken hove werd het fpoedig
bekend; de Keizerin wenschte , dat hij, v66r zijn vertrek , ten hove zou verfchijnen. Na hem gevraagd te
bebben , wat hij over den Chat der Geleerdheid in Oos•
tenrijk dacht , en over de middelen ter aanmoediginge
van dezelve , zeide zij tot hem :
Gij gaat naar Italie met
den Prins van Brunswijk?"
„ Dat doe ik."
Neemt gij uwen weg over Mikan?"
„ Ja."
„ Zeg den Prins, dat ik hem brieven van aanbevelinge
99 zal geven aan den Grave FIRM/AN; het kan hem van
„ nut zijn." De Prins van Brunswijk was te Weenen
gekomen, om van de Keizerin de eere te verwerven , om
LESSING aan zich te verbinden ; en dit was hem igelukt.
— Op as April 1775 gingen zij op reize naar Italie, en,
na met eenige overhaasting de zetels der kunst bezocht
te hebben , kwamen zij in het midden van December
te Munchen alwaar zij van elkander fcheidden. In
I
i
4
zijn

4G8

HET LEVEN EN DE SCHRIFTEN

zijn afwezen overleed Mevrouw LESSING aan eene
k raam„
Naauwelijks was het ruchtbaar, dat LESSING zijn vast
verblijf bij den Prins van Brunswijk had genomen , of
verfcheidenDuitiehe Prinfen benijoldcn hem die overwinst.
LESSING bezocht Dresden vroeg in 't jaar 1776; de Keurvorst vcrzocht een mondgefprek, en vraagde , waar hij
geboren was. „ Ik ben een geboren onderdaan van uwe
15 Hoogheid ," was het antwoord. — „ Dat weer
hernam de Keurvorst , „ en dat gij verkozen hebt , u
„ buiten uw vaderland te vestigen ; maar indien gij
„ verkiest , derwaarts terug te keeren , zult gij er geen
„ berouw van hebben , wanneer gij mil van uw be„ fluit wilt verwittigen.” Van elders werd hij onderrigt dat de jaarwedde , welke HAGEDORN thans
trok , en , -van wege zijne zwakheid en hooge jaren ,
welhaast zou openvallen , tot LESSING'S befchikking
zou ftaan.
Uit Manheim werden hem insgelijks uitlokkende voor.
flagen gedaan. In de eerfle plaats werd -hem voorgefteld , den post van A,kademist te aanvaarden in eene
tieuwe Stichting, wier leden honderd louizen jaarlijks
zouden trekken. Lenige bijdragen tot de werkzaatnheden van dit geleerd Genootfchap waren de voorwaarden , die men verlangde , en een jaarlijksch verfchijnen
te Manheim, om de zittingen bij te wonen. Van den
Staatsdienaar VON HOMPESCH ontving-hij een afzonderiijken brief, berigtende , dat aldaar een Nationaal Tooneel zou geopend worden , waartoe men zijne onderhandfche hulp verwachtte. LESSING gar rand , en dadelijke hulp, in het kiezen van Ateurs , woonde de opening van het Tooneel bij, werd den Keurvorst voorgefield , en ontving de aanbieding om Curator te worden
van de Univerfiteit van Heidelberg, waaraan het begey en van eenige Hoogleeraarambten en eene wedde van
ocoo dollars was verbonden. Hij weer de aanbieding
van de hand, zich aan het finis van Brunswijk verbonden achtende. Het Hof van Manheim wilde in zijn verblijf elders niet bewilligen ; want, onder een vereerenden titel , zocht het alleenlijk eenen Opziener van deszelfs Tooneel in zijnen dienst te verbinden , die op verjaardagen iet nieuws en aangenaams kon leveren. Na
LESSING 'S vcrtrek wilt VON HOMPESCII de wedde. van
hon,
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honderd louizen , als lid der Akademie hem toegeItaan , listig in te trekken.
In 1778 gaf een vooritel van het Conilitorie aanleiding
tot het eindigen van de uitgave der Bijdragen. De
gramfchap der Godgeleerden was losgebroken; de twistfchriften waren vermenigvuldigd; en LESSING kwam in
de verzoeking door fommigen hunner , vooral door de
hevige aanvallen van den Leeraar GOGE, om eenige aanmerkingen ter verdediginge te laten drukken. Met meer
gematigdheids en oordeelkundiger had SEMLER zich verdedigd. Het onuitgegeven gedeelte des handfchrifts
werd door dwang in de handen der Wethouderfchap geleverd; eenige van de laatfle bladen ontbraken er ; LESSING verklaarde , dat zij in handen van Prinfe LEOPOLD
waren, die verzocht had, dezelve te lezen. LESSING
niaakte een elude aan den twist, door zijne uitgave van
Nathan de Wijze. 't Is het meesterftuk zijner Tooneelitukken , meer, misfchien , voor de Studeerkamer dan
voor het Tooneel gefchreven; met dit al is het met luister ten tooneele gevoerd , zoo als het door SCHILLER is
verkort. Onder LESSING ' S papieren heeft men de fchets
eener Voorrede gevonden , welke hij niet geplaatst heeft;
zij behelst eene verklaring van vele Arabifche woorden
en gewoonten , waarop in het auk gezinfpeeld wordt.
Aan den derden Roman in BOCCACIO 'S Decameron
worth de eerfte wenk van het plan toegefchreven. Voorts
leest men er : „ NATHAN 'S verklaring tegen alien ftelli„ gen Godsdienst duidt aan, 't geen altijd mijn gevoe„ len was ; doch 't is hier de pleats niet om het te
„ verdedigen.” Het clot behelst eene verdediging
van de zedelijke itrekking van het fluk. Nathan de
Mize werd terftond door de denkende wereld gunftig
ontvangen , en heeft met toenemenden opgang zich gehandhaafd.
In den jare 173o werd Prins LEOPOLD , door zijns
Vaders overlijden , regerende Hertog. De Kanfelier VON
PRAUN bekwam zijn afTcheid , en de vervolgde LESSING,
onlangs het Anti-Christensch gedrogt , de goddelooze
Atheist , werd , toen men bemerkte dat hij invloed had
op de bevordering der Geestelijkheid , herdoopt in eenen
leeraar der verdraagzaamheid , een befchermer der billijkheid, en een apostel der weldadigheid.
Zelden gedoogde LESSING ' S gezondheid het gcnot van
den
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den zonnefchijn der Vorflelijke gunstbeflralinge.
fchreef den Monnik van Libanon als een vervoig van
Nathan de Wifre ; maar de fchilderij van den kranken
SALADIN was eene te getrouwe afbeelding van perfoonlijk gevoel.
Eene Verhandeling over de Opvoeding van het Menfchelijk Geflacht waarin de invoering van fleiligen
Godsdienst als een middel ter tucht wordt befchouwd ,
't welk in den mannelijken ouderdom der zamen/evinge
moet ter zijde gefchoven worden, werd in openbarea
druk verfpreid , en zonder toorne gelezen.
Zoo luttel wantrouwens had LESSING omtrent den
fpoed van zijn vlijtbetoon, dat hij, in Augustus 178o,
net de Befluurders van het Hamburger Tooneel , een verdrag aanging, om jaarlijks twee Tooneelftukken te ver.
vaardigen , tegen vijftig Ionize!' leder ; doch de ge.
zette tijden verliepen zonder dat hij er eenige acht
op gaf.
Onder de beftendige boezemvrienden van LESSING
werden genoemd zijn ambtgenoot ZACHARIA , de Contifloriaal- Raad SCFIBIIDT die door fommigen vermoed
werd tot de Fragmenten te hebben bijgedragen , en aan
Wien LESSING fterk verknocht was; EBERT , zijn eerie patroon ; de jonge JERUSALEM , wiens vroege
dood een verlies voor de Wijsbegeerte was ; ESCHEW..
BERG , de overzetter van SHAKESPEAR ; de Generaal
WARNSTEDT , de leermeester van den Prins van Brunswijk , en reisgenoot op den togt naar Italie; en LEISEWITZ , tie Schrijver van Yulius van Tarente. LESSING'S
gewoonte was, te Wolfenbuttel te werken, en dikwijls
twee of drie weken , om zich te verpoozen , te Brunswijk te vertoeven.
In 't Iaatst viel hij in eene flaapziekte. In 1781 reisde hij naar Hamburg; doch toen hij aldaar kwam, was
hij \zoo ziek , dat zijn Vriend LEISEWITZ om artfen
zond. Bij de verfchijnfelen dezer ziekte kwam een verval zijner ftemme. Na eene ziekte van twaalf dagen ,
ftierf hij den is Februarij. BRUCKMANN en SOMMER.
bedienden hem als artfen ; de laatfte opende zijn
lift ; hij deed een verflag van de ontledinge : ter
wederzijde had hij acht ribben , en overal neiging tot
beenwordinge ; er was water in de horst, ontfteking
in de linker kwab der longen , maar geene aanhechting
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Bing , en een polypus in de regter holligheid van het
hart. — „ Hij laat geene afflammelingen na ," zegt
MENDELSOHN , in eeuen brief, een verhaal van zijn
overlijden behelzende , maar eene meer beftendige
„ nagedachtenis : hij fchreef Nathan de Wijz,e , en
f flied "

LETS OVER ONVOORZIOTIGE IJITDRURRINGEN
13IJ STAATKIINDIGE OESPRERKEN.

Gij weegt uw Goud en Zilver; waarom weegt gij ook
niet uwe Woorden op het Goudgewigt?
SIRACH.

nder de verfchillencle onderwerpen, waarmede des
menfchen geest zich bezig houdt, is er gewis geen ,
waarover,, zoo in bijzondere kringen, als in openbare bijeenkomften , meer gefproken en getwist wordt , dan
over het Staatkundige; een onderwerp, dat als algemeen
belangrijk voor land en yolk, ja voor ieder burger in
't bijzonder,, mag befchouwd worden , en dus natuurlijk de algemeene aandacht tot zich trekt. In alle itanden, in alle gezelfchappen , voorname of geringe, 0 of
niet talrijke , overal heerscht deze algemeen belangrijke
toon ; elk redeneert naar zijne denkwijze , naar zijn
meer of min opgeklaard veritand, naar zijn oordeel en
ondervinding, en fchaars vindt men een man of jongeling , ja zelden eene Vaderlandfche vrouw, die niet, ten
minfte met een enkel woord, in dezen algemeenen toon
inftemt.
Dat er intusfchen nit gefprekken van dien aard dikWips woordenftrijd en oneenigheden , ja fomtijds hevige twisten ontftaan , is een niet onnatuurlijk gevolg
van 't belang der zaak zelve en de zoo zeer uiteenloo
pende menfchelijke denkbeelden , dan ook , en wet
voornamelijk, van de onvoorzigtige redeneringen van
fommige menfchen , die in de daad , zoo als de dagelijkfche ondervinding leert, hunne gedachten over deze of gene belangrijke zaak , over een of ander voorwerp , welk. zij , volgens hun fyftema , een' onverzet,
niet anders fchijnen to kuntelijken afkeer toedragen
nen
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nen mededeelen , dan' in ongematigde roekelooze en
onvoorzigtige uitdrukkingen , verwenfchingen, befpotting of lage fcheldwoorden ; terwijt zij hiertoe niet alleen elke gelegenheid gretig aangrijpen, maar zelfs , om
die te doen ontftaan, , met eene verwonderenswaardige
fchranderheid , door allerlei woordfpelingen, de onfchuldigite reden op bun zoogenaamd fyltema weten toepasfelijk te maken.
Onrustige twistmakers, waanwijze heethoofden , nietswaardige gelukzoekers , maken er hun dagwerk van , om
twist en tweedragt te verfpreiden , den vreedzamen
burger tot ontevredenheid met zijnen 'land, tot afkeer
en verachting tegen zijne overheid en regering, tot haat
tegen zijnen andersdenkenden broeder op te zetten , om,
ware het mogelijk , eene algemeene verwarring te doen
ontftaan , en door deze, ten koste van de algemeene
langen , hunne eigen grootheid te bevorderen.
Baardelooze knapen en onbezonnen jongelingen , die
't belang van hun Vaderland niet kennen , veel min ter
harte nemen , die ilechts fprelcen zoo als zij hooren fpreken , naklappen 't geen zij bier of daar uit eenig gefprek onthouden hebben , die , blindelings voort , fchimpen , befpotten en verwenfchen , zonder eigenlijk zelve te
weten wat en waarom, zoeken door zoodanig gezwets
bij hunne makkers eenig aanzien te verwerven, en zictt
als 't ware tot mannen te verheffen.
Beide gevallen zijn niet vreemd , en zoodanig
drag met den aard en de bedoeling der perfonen zeer
gemakkelijk overeen te brengen; — dan, wat moet men
denken , wanneer men juist dit zelfde gedrag , deze
zelfde roekelooze en onvoorzigtige redeneringen aantreft bij anders weldenkende, veritandige mannen , die
om hunne deugden en hoedanigheden hunnen omgang
wel waard zijn, op wier handel en daden niets te zeggen valt , en die , eindelijk, met opregte vaderlands- en
menfchenliefde bezield , niets vurigir wenfchen , dan
't geluk hunner medeburgeren , dan de bloei en welwaaraan zal men bij devaart van hun Vaderland;
zulken deze verkeerde handelwijze toefchrijven , wel•
ke men evenwel in onze dagen bij zoo velen aantreft 7
Hoe zeer het aan elk burger in 't bijzonder,, en elk
bewoner van een land, waar geen gewetensdwang plaats
vindt, 't zij onder Koninklijk gezag , 't zij onder eene
Republikeinfche regering, algemeen vrij twat en vrij
ftaau
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ftaan moet , openhartig en unbefcbroorncl naar zijne
overtuiging te fpreken , en zijne gedachten over elk
onderwerp zonder onderfcheid , in bedaarde en voegzame bewoordingen, zonder benadeeling van de algernee•
ne rust en welvaart , mede te deelen ; even zoo laag ,
onwaardig en vernederend , is 't gebruiken van gemeene fcheldwoorden , van fpot en verwenfchingen ,
in den mond van een vrij denkend wezen ; — zoo
zeer het eerfie geoorlofd is, den weldenkenden tot eer
verftrekt , en hem de achting en liefde zijner medeburge.
ren met regt verwerft, zoo fchandelijk en nadeelig is het
laatfte , en , van welken aard dan ook de aanleidende
oorzaken van dusdanig gedrag zijn mogen , het betere gedeelte des Volks ziet in deze roekelooze taal niet
anders, dan 't kenmerk van een bekrompen oordeel en
eene onbegrensde heerfchappij van woeste en onbeteugelde hartstogten ; moge al eens het dom gemeen en
eenige rustelooze wargeesten deze onbedachte en uitfpo.
rige redeneringen met gretigheid aanhooren , met verbazing op den vrijpostigen fpreker flaren, rerwijI zij hem
fchier op de handen dragen en in hunne verrukking uitroepen : „ zie, dat is een man , die fpreken durft! dat
19 is taal, die in 't hart dringt!" op een' anderen tijd,
als misfchien dit zelfde gedrag zijnen val veroorzaakt
heeft, zullen zij hem befpotten , met den vinger
zen, en zeggen : „ zie daar ook al een van die fchreeu.
„ wers ! " terwijl bedaarde , weldenkende lieden
de fchouders ophalende , zijne dwaasheid zullen be.
klagen.
Laag en onedel is 't gedrag van zoo vele zwakke wezens , die als de weerhaan op den toren draaijen, den
mantel naar den wind hangen, en altijd 't heerfchend gevoelen zijn toegedaan: dan 't is dwaasheid, door ongematigde redenen, die even zeer een zwak en wankelend hart, door driften en woedende hartstogten geflingerd, verraden, een tegenovergefteld karakter te wil.
len handhaven; — 't is dwaasheid , door dit gedrag
de volgens onze denkwijze plaats hebbende verkeerdheden en wanorde te willen verbeteren en te keer gaan ;
— 't is dwaasheid , anders denkenden op deze wijze
van hunne , gefteld ook verkeerde , begrippen re willen overtuigen en terug brengen ; — 't is dwaasheid,
tangs dien weg vaderlandlievende gevoelens, grootheid
van ziel, onverfchrokken moed en edele itandvastigheid
te
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te when bewijzen ; en eindelijk eene onbegrijpelljke
verblindheid, indien men wezenlijk konde veronderltellen , door zoodanige handelwijze , liefde, achting en
vertrouwen bij zijne medeburgers te verwerven.
Moge fomtijds een belangelooze ijver voor de goede
zaak , zucht voor 't welzijn van land en yolk, een regtmatige wrok over , volgens zijne denkwijze, gepleegd
wordende inbreuken op 's Volks regten en wetten , op de
welvaart van 't algemeen , over eene roekelooze verguizing van den alouden Vaderlandfchen roem en luister,,
den weldenkenden man, die , hoewel misfchien te onregt ,
alles uit dit oogpunt befchouwt , een zucht, een traan,
ja, in zijnen ijver, eene verwenfching , een verachtelijk
woord ontrukken , bedaarde oogenblikken , wanneer hij het,onmagtige en gevaarlijke dezer handelwijze
inziet, zal hem zulks berouwen ; hij zal er zich geene
gewoonte van maken, en veel liever zijne grimmigheid
zoeken te bedwingen en zwijgen , dart , door zijne uitfporige taal, het onheil, dat hij meent te zien en niet
vermag te weren, grooter en gevaarlijker te. maken.
En hoe gevaarlijk zijn deze onvoorzigtige redeneringen en roekelooze uitdrukkingen in de daad , in alle op..
zigten ! hoe ligt kunnen dezelve , zonder verderfelijke
oogmerken, echter als zoodanig aan het altijd wakend
oor van den zorgvuldigen Regter toefchijnen , en zij,
die er zich onbedacht aan fchuldig maken, blootftaan ,
om als oproermakers , wargeesten , twistflokers , en
verfloorders van 's Volks rust en geluk , aangemerkt en
behandeld te worden; en zoo dit al eens 't geval niet
is , gefteld zij behouden , zelfs in hunne fterktle geestdrift , nog altijd bedachtzaamheids genoeg , om bij tijds terug te treden , en zoo 't dreigend gevaar of te wenden, hoe ligt hebben zij toevallig eens met een' even
onberedeneerden zwetfer van eene andere denkwijze te
doen ; geen van beiden kan iets toegeven het eene
woord verwekt het ander, men geraakt allengs in vuur,
men fchimpt , fcheldt en verwenscht van beide zijden,
en eindelijk is men zijne drift geheel niet meer meester,,
de hevigfle woede ftaat vlammend,op beider gelaat, en
moord tit doodllap... is ': vreesfelijk gevolg van deze onbedachte handelwijze! — Dan geiteld , ook dit, hoezeer
geenszins onmogelijk, hihbe geene plaats , hunne anderzins prijswaardige denkwijze bewaart hen voor dit niterfie 2 ook dan nog wordt dit gedrag een knagend vergif
aan
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can't geluk der gezellige verkeering; de andersdenkende
moge ook nog zoo bedaard , nog zoo edelmoeclig , nog
zoo geduldig zijn , eindelijk vindt hij zich toch , door
deze herhaalde fpotternijen en fcheldwoorden , hoewel ,
gelijk echter ook al dikwijls 't geval is, eigenlijk niet
perfoonlijk , evenwel in zijne denkbeelden, die hij , itt
gemoede, op goede, eerlijke gronden meent te vestigen,
befpot , gehoond en beleedigd, wordt deze onheufche
beantwoording zijner bedaardfte tegenwerpingen moede,
en zwijgt Hever geheel, dan, door verdere woorden.
wisfeling , aanleiding tot twist en oneenigheden te geven ; zeer natuurlijk dus , dat hieruit op den duur eene
verwijdering, eene (hemming in de gezellige verkeering
ontfta , en alzoo dit voor den mensch onwaardeerbaar
genoegen ondermijnd, ja niet zelden geheel den bodent
worde ingcllagen.
Welke vreesfelijke en onberekenbare gevolgen heeft
dusdanig gedrag, te dikwerf,, in 't algemeen , voor de
welvaart van Land en Volk , voor 't geheel maatfchappelijk geluk ! Gezellige vriendenkringen worden uiteengerukt, de banden van bloedverwantfchap , van huisfelijk geluk en eendragt verfcheurd en vernield ; het
Volk worth oplettende op vele bedrijven , welke het
anders geenszins zou opmerken , deszelfs wantrouwen
worth gaande gemaakt , nietswaardige beuzelingen begint het als gewelddadige inbreuken op zijne regten en
eigendommen , rust en geluk aan te zien ; door deze
roekelooze taal tot onrustige woelingen , oproerige
gebaren en onbezuisde geestdrift aangefpoord , mis.
kent het weldra zelfs de beste pogingen zijner overheid,
het begint te dreigen , te fchimpen , te lasteren en te
lchelden , en nu ziet men zich eindelijk genoodzaakt ,
deze al meer en meer uitbrekende woede gewelddadig
te keeren ; dan ook hierdoor wordt de onfluimige drift
des te grooter en gevaarlijker,, en een volilagen Burgerkrijg is al ras het vreesfelijk gevolg; burger tegen burger,
vriend tegen vriend , broeder tegen broeder, kind tegen
ouder , alles geeft zich onbeteugeld aan deze razende
woede over ; en wie , die nog eenig menfchelijk gevoel
heeft, beeft niet op 't denkbeeld van zoo vele rampzalige tooneelen , de gevolgen van toomelooze hartstogten en uitfporige redeneringen !
En zoo mij nu, na 't vorengezegde, nog iemand zou
willen betwisten, dat zoodanig gedrag, die roekeloos
fpot-

475 Mil OVER ONVOORZIGTIGE UITDRUKRINGEN.
fpotten ,fchelden en verwenfchen, niet alleen onbedacht g
ruaar hoogst lakehswaardig en van onberekenbare gevol.
gen zijn kan, en in de daad is, 6 ! dien laat ik gaar•
ne zijne denkwijze , tot hij zich zelf overtuige.
Hun , daarentegen,. die flechts eenigermate de gegrond.
}mid mijner redenen inzien , die waarlijk goede gezind.
beden jegens hun Vaderland en Landgenooten koeste.
ren, die hunne waarde als Mensch en Burger kennen ,
achten en wenfchen te handhaven; hun, die uit overr
tuiging geneigd zijn en het ftandvastig befluit nemen,
om met alle mogelijke zorgvuldigheid over hunne rede.
neringen te , waken; hun, eindelijk , die op deze wijze
niet alleen zelf geene aanleiding geven , maar ook het
verderf,, dat buitendien door kwalijkgezinden genoeg ge.
zaaid wordt, krachtdadig wenfchen te keer te gaan en
uit te roeijen , s•-• reik ik hier openlijk de hand, en God
zegene hunne pogingen ! Dat dan deze gehrekkige
fchets lets tot deze overtuiging en tot dit befluit toe.
brenge , jets, zoo gering het dan ook zijn moge,
tot behoud der gezellige verkeering en de rust van mijn
onder zoo vele rampen zuchtend Vaderland bijdrage , —
ziet daar mijnen vurigften wensch, en het dierbaarst loon
voor deze mijne zwakke doch welmeenende poging !
S.
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eer begeerig zijude, om de Koningin der Mode te zien,
van welke ik, fints mijne vroegfte jeugd , zoo veel had
hooren fpreken, verzocht ik mijnen Leidsman, terwijI wij ons
Loch in de nabuurfchap van hare Refidentie bevonden , dat
hij de goedheid wilde hebben , mg derwaarts te yergezellen.
— Zeer gaarne, was zijn antwoord ; maar dan moet gij u van
top tot teen in een ander gewaad fteken. • Aihoewel de kosten, daartoe vereischt, aanmerkelijk waren, zoo was echoer
mijne nieuwsgierigheid, om deze zoo beruchte Vrouw met
eigene oogen te aanfchouwen , zoo groot, dat ik mij zulks
net weigevallen.
Des anderen clangs, vroeg in den morgenfiond , begaven
wij ons , Haar de wetten dezer Gebiederesfe uitgedost, op
reis. De weg liep door het bekoorlijk Dal van Rijkdom., en
tangs de Rivier van Overvloed. Tegen den middag traden
wij
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wij ter Suds poorte in. Maar, hoe flond ik verwonderd over
den Bloei en de Welvaart, die dear heerschten I Overal ontdekte
ik eerie menigte van Fabrijken en Handwerken , en bovendien
Markten en Pleinen, orogeven door de prachtigfte Winkels,
opgevuld met allerlel fchitterende en ontbeerlijke zaken.
Wij namen onzen intrek in het Logement, dear de Windwif-,
zer uithing. Binnen getreden, ontvingen wij, tot onze blijdfchap , bet berigt, dat er nog dien zelfden namiddag gelegenheid zoude zijn , om de Koningin te aanfchouwen , vermits
er publieke Audientie zoude gegeven worden; dock tevens
vernamen wij, tot onze droef held , dat ons Gewaad, om tett
Hove te verfchijnen , veel te ouderwets was, aangezien de
jongffe Decreten, in de Draperie zoo wel der Mennen als der
Vrouwen, eerie aanmerkelijke verandering gemaakt hadden.
Hoe kostbaar, wij befloten echter ons daaraan te onderwerpen , te meer daar mijne nieuwsgierigheid, hoe weer ik het
Weis der Koningin naderde , des te flerker ontbrandde. ■ Zoo
werd ik dan andermaal verkleed; doch ontving, tot mijn genoegen, voor het Gewaad, dat ik afleide , nog omtrent een
vierde van den prijs, dien ik er voor betaald had; dewiil ik
daar gelegenheid vond , om het te verkoopen aan een Opkooper,, die gewoon was zoodanige kleé,.en op fpeculacie te
koopen , en te verzenden aan zijn Commisfionair nieuWe
Modes , woonachtig in eene der Buitentteden.
Niets gegeten hebbende, aangezien ik de fpijzen , die opgedischt werden, en near de Mode toebereid waren , niet kende, en die ik proefde mij degouteerden , begaven wij ons in
den achtermiddag naar het Paleis der Koningin.
Het Paleis was een nieuw Gebouw; desniettemin zag ik irt
de nabijheid eene groote menigte van Werklieden bezig, onz
een ander te vervaardigen, omdat het eertle, gelijk men zeide, in vele opzigten niet meer in den fmaak was.
Boven in het Frontefpies van den Voorgevel van het Paleis , daar wij moesten intreden, viel mijn oog op het Wapen
der Koningin, 'c welk beftond in een Kameleon, door vele
kleine Kameleons, alien de oogen op den grooten Kameleon
gevestigd, omgeven.
Eenige trappen opgegasn en in een ruimVoorportnai gekr'nen zijnde , wees men ons den toegang tot de Audientiezaal , daar men ons zeide dat de Koningin reeds verfchcnen was.
Wij wandelden door onderfcheidene prachrig verfierde ett
kostbaar gemeubeteerde Zalen , en ontdekten eindelijk in eene
Zaal, die in prachc elks , 'r geen wij gezien hadden, verre
overtrof, de Koningin der Mode, gezeten op een elpenbeo.
nen Troon, allerwegen met Goud en edele Gefleenten ingeJegd aan het boveneind omhangen met rood Fluweel, waarMENG. 1809. NO.
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in de fchoonfie gouden Bloemen geborduurd waren. mime Zij
was omringd door de Ministers en Magnaten van haar Rijk.
Daar zagen wij den Minister van binnenlandfche Draperie ,
den Minister van buitenlandfche Draperie , den Minister det
Ameublementen , den Minister der Bijouterien enz. enz.
enz. , elk in zijn bijzonder Kostuum gekleed.
De Koningin zelve, dragende op haar zwart, afgefnedeit
hoofdhaar een fierlijk Kroontje van Diamanten, was op diem
lag en in dat uur in 't wit gekleed, en haar gewaad was out.
zoomd met eene Guirlande van Rozen ; doch het bovenfte
gedeelte van barer Majefteits Perfoon was tot beneden den boezem geheel naakt, en tot op dezelfde hoogte was ook haat
ligchaam Welk ik ontdekte , toen ik haar vervolgens meet
van nabij mogt befchouwen) van achteren ontbloot; behalve
echter , dat het benedeufte gedeelte van haar gewaad, tett
einde betzelve voor alle mogelijke toevallen te beveiligen ,door
twee karmozijnen banden, met groote ftrikken op hare beide
fchouders vastgehecht, bevallig werd opgehoudeu. — Dan,
hoe bevaliig ook opgefierd, zag zij er nogtans in mijne oogen
atTchuwelijk uit, niet alleen van wegen de geelheid van hea
vel hares ligchaams, maar inzonderheid van wegen de Dane/held en Weliust, die als vlammen nit haar gezigt firaalden,
en die in haar lagchen , en in alle de deelen van haar gelaat ea
bonding, duidelijk te lezen waren.
Men . zeide mij, dat zij de Dochter was van een Pasteibakker uit Parijs , en dat zij aldaar, vOOr hare tegenwoordige
verheffing, verfcheidene jaren verkeerd had onder de Nimfen,
die dagelijks gewoon zijn.in de Tuinen van bet Patals Royal
oin te wandelen (*);
Boven den Troon , waarop zij zich had nedrgezet, was emt
Hemel, op welks voorzijde met goudea "Ietteren dit Opfcbrift fiond: WETGEVEIIIN DER GEHEELE WERE LD.
Zoo veel de befcheidenheid toeliet, door de groote menigte
van Manneu en Vrouwen, die den Troon omringden, heets
dringende, hoorde ik hare Majefteic fpreken over de Grondregels van hare Staatkunde, en duidelijk hoorde ik, dat zij
haar
(A ) De 'Thin van 't Palais Royal' is een langwerpig vierkant 35.er
felveden lang, en is° breed. Rondom den Tain ttaan de Gebouwen
van het Paleis. — Deze benevens het Paleis, noemt men Its
Capitak de Paris, en wordt voor het middelpunt met alleen der
Stad , maar des ganfchen Koningrijks gehouden. — Van Mer komt
ook de Mode, en wei uit de hand van de onkuifche Vrouwen, die in
de nabijheid van dit Paleis wonen, die met regt gehouden wordeis
voor de Uitvinderesfen der nieuwe Moden, en gevolgelijk voor de
Wetgeverinnen van de geheele Wereld der Dames. — Welk eets
ffbaad voor onze eerbare Vrouwen, gehoorzame oaderdaneo te zijn vats
snlke fchepfels! — J. FL eAstra, Briefs our Paris, zap xeis do" Reecho'
ijor gefthrieben, bl.
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met de valgende woorden r Zoo is dart
Onbegendigheid en Veranderlijkheid de &flew/4e en onveranderlijke Maxime onzer Rtering. — Op dat zeggen werd er

baar gefprek eindigde

door alle hare Aanbidders en Vleijers zulk eene Wide toejuiciting , en zulk een algemeen handgeklap aangeheven , dat ik
gelegenheid vond , genoeg gezien en gehoord hebbende, out
mij onder het gedruisch, ongemerkt s, met mijnen Leidsmad.
Van daar te begeven, en weder naar ons Logementte keeren.
Mijn oogmerk was, nog dien zelfden .avond te vertrek.,
ken , dewiji mij de hanger begot) te plagen, 'en dewijl fit
vreesde voor een tweeden Maaltijd a la Mode: maar hooren•
de, dat er den volgenden dag een Feest zoude gevierd worm
den, onder den Titel van het Eetnefeest der Mode, zoo beiloot
ik nog alien dag te vertoeven, ten einde die Plegtigheid mede
bij te wonen. Doch om in de Retidentie . plaats van de Kom.
'tin& der Mode niet van honger te llerven liet ik den Kastelein boven komen , en Itelde hem voor, of hij ons niet eat
anderen Maaltijd konde bezorgen , minder naar de Mode, ea
meer naar onzen Smaak? — Zeer wel , mijne Heeren I was
zijn antwoord, mits gij de goedheid, gelieft te hebben in eene
andere kamer te eten , daar eenige ouderwetfche Hollanders
gelogeerd zijn , die mij het telfde verzoek gedaan hebben.
Well zeide 1k, niets konde beter treffen: want dat zijn OUZO
Landgenooten, en zeer waarfchijnlijk onze Vrienden.
Nimmer , betuig 1k, in mijn ganfche leven een aangenamer
avond doorgebragt te hebben, dan in 't gezelfcbap van deze
onverwachte Vrienden ; en nook ook heb ik met meer
gegeten , dewijl ik nimmer meer honger gehad heb.
H'ebt gij wel opgemerkt, zeide een van deze Vrienden, dot
in deze Stad veel Ellende en Armoede heerscht? Neen ,
was mijn antwoord, ik heb bier nog niets dan Bloei, Rijkdona
en Overvloed gezien. — Dan zijt gij gewis, hernam onze
Vriend, door het Dal van Rijkdorn,langs de Rivier van Over.
vloed, en door de Poort van Welvaart binned deze plants getreden, en dan hebt gij alleen het voorfle , en niet het achtergedeelte van deze Stad bezigtigd. Maar wij zijrt er geweest, en daar hebben wij , ter onzer verbazing, ontdekt eene
menigte van menfchen , die aan kwijnende en onheritelbare
Ziekten , inzonderheid aan de Tering , laboreren , otndat zij voorheen hunne Koningin zoo getrouw gediend hebben; en nog
Meer anderen zagen wij daar, om dezelfde reden in de bitterfte armoede gedompeld; zoo dat wij ,uit hoofde van de groote
tnenigte Bedelaars en Bedelaresfen , genood2aakt geweest
weerom te keeren, voor dat wij het overig gedeelte der Ellen+
de en Armoede, die daar heerfchen , hebben kunnen aanrchod+
wen. — Toen mijn Vriend uitgefproken had, 4eide ik : id
daad, dat komt mij niet vreemd voor: want, behaive dat
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ik door het veranderen van mijne kleeding hier reeds eene
verkoudheid heb :opgedaan, is er door de roebereidfelen tot
deze reis, en door de vertering in de weinige urea , die ik
hier geweest ben, zulk eene geweldlge Eclips in mijne bents
gekomen , dat ik binnen kort in hetzetfde kwartier der Stad,
daar gij van fpreekt, zoude moeten verplaatst worden , bijaldien ik niet befloten had, op morgen reeds te vertrekken.
Op dat zeggen werd ik door mijne Landgenooten tuidkeels
nitgelagchen,, en , doordien wij, al pratende, ongemerkt een
ouderwetsch glaasje wijn dronken , werd ons gefprek hand
over hand vrolijker, doch ook in dezelfde evenredigheid minder belangrijk. Weshalve ik hier alleen zal bijvoegen, dat
wij, onderling afgefproken hebbende, om bet Feest van den
volgenden dag gezamenlijk bij te wonen, elkander een goeden
nacht wenschten, en daarop ons te bed leiden.
Den volgenden morgen begaven wij ons in een Koffijhuis,
gelegen aan de markt lPispelturig , daar de Optogt moest voorbij defileren. Niet op het bepaaide uur, maar omtrent twee
wren later, kwam eindelijk de Trein te voorfchijn , onderfcheiden in vier Afdeelingen. Vooraan en in de eerfte Afdeeling
vertoonde zich eene menigte van Heeren en Dames, die zoo
zonderling gekleed waren , dat ik er geene befchrijving van
kan geven. Daarop volgde de Koningin der Mode, gezeten
in een Palanquin, die gedragen werd door acht Jongelingen,
alien geheel in 't wit gekleed, met roode zijden gordels om
bun middel , can de buttenzijde*rnet afhangende koorden en
kwasten. oft In de tweede Afdeeling, die de Koningin zees
van nabij volgde en verre de talrijkfte was, be yond zich een
Trein van Vrouwen en Mannen, die gekleed waren gelijk de
Koningin en geliik de Grooten aan het Hof. Daarop volgden in de derde Afdeeling eenige weinige Mannen en Vrouwen ,
die een zelfde gewaad droegen Os de Koningin en derzelver
llovelingen ve.g5r eenige jaten gedragen hadden, wanneer zij
het zedigst en voor hunne perfonen het gensakkelijkst te voorfchijn traden. — En eindelijk volgden, in de laattle Afdeeling, eenige Mannen en Vrouwen, die gekleed gingen, gelijk
de Koningin en hare Staatsdienaars zich pleegden te kleeden
't begin der afgeloopene Eeuw , en die daarom, bij manier
van fpreken , door fommigen genoemd werden Fetitsmaitres

du Siecle precedent.
Wat denkt gij van die onderfcheidene Afdeelingen? vroeg
ik aan een mijner Vrienden , 'toen de Optogt ons voorbijgegaan was. lk denk, was zijn antwoord, dat die van de
eerfte Afdeeling het toppunt van ijdelheid bereikt hebben, dat
de tweede Afdeeling uit gekken beftaat, dat die van de vierde
zich befpottelijk maken, en dat eindelijk de wijzen alleen ge.
vonden worden in de weinigen , die tot de derde Afdeeling
behooren.
Dat
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Dat antwoord gehoord en ons gelagbetaald hebbende, fpoedden wij ons, om de Refidentie -plaats van de Koningin der
Mode to verlaten.
ICHNEUTES.

IlUISSELIJE GELUK OP HET LAND.

Een Tafereel uit de Groote IFereld.
(Vervolg en Plot van bl. 441.)

e Zon blikte in zijn venfter, toen eene ruwe tong des Barons
D aangezigt lekte , en hij zich verfchrikt oprigtte. Twee Itemmen drongen ter geopende deure in, een Jagthond kroop voor
zijne voeten , en de Kinderen van Diana trokken hem ten bedde
't Kan nog naauwelijks middernacht zijn I riep de Baron ,
en wreef zich den flaap uit de oogen. De Jagers hielden ,
iagchende , het waggelende ligchaam in evenwigt , hetweik
meer nog den Slaap , dan het Leven toebehoorde. Geeuwend
liet hij zich aankteeden. Hoe gelukkig zijt gij, lieve Friend!
zeide de een ; gij hebt het Woud in awe nabijheid, en de Vrdheld woont alteen in de Bosfchen. ja, hernam de Baron ,
zich rekkende , men leeft zoo vrij , zoo ongedwongen op het
Land; onze wil is onze wet. — De fiesfchen werden geledigd
en-gevuld , en de iterke arm van zijne Vrienden fleepte hem,
aijns ondanks, naar het Woud.
Ook de kleine MUHME trad met het ontbijt aan het bed van
hare Vriendin. Ben vloed van. nieuwtjes firoomde hoar ten
monde uit; zij had de teekeningen der jongfte Modes in hare
hand. De Barones creep er gretig naar. Dat zijn tack beetden alt de wereld , die ons omringt I zeide zij opgernimd; daar
liggen vier banden met Ondieren, die mij gister met het flechse weer tot gezelfchap moesten dienen ! Nieuwsgierig floeg
het Meisje den band op , die de Apen bevatte. Die hate.
Iljke Dierentriep zij verdrietig; bun ontbreekt flecks*: de fpraak,
am den Jklensch geheel gelijk to zijn; alles apen zij na. juist
dit bewijst de grens banner beflemming , zeide de Barones; de
Menses handelt door zichzelven , en zijne daden warden de
fpiegel van den flap. Maar kind, hebt gij dat kleed op den
laatlien Geboortedag der Koningin ookeens naauwkeurig opgeno.
men? — Het heeft zeer antwoordde de kleine. En
denkt gij niet, dat mij die hooge kanten kraag goed zal _Pan?
voer de Barones voorr. Het beefs' zeer bevallen , herhaalde de
kleine , en er warden vast een paar zulke kleedjes hij ons bePd. mow Dan meet ik terflond zorgen, dat mijn fnijder Haar
Kk3
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kome l riep de Barones, en fprong ten bedde nit near den les,
fenaar : voorkomen zal mij niemand , zoodra het gereed is,
ga ik veer een paar dagen daarmede Haar de Stad, en kwelle
anderen een, iveinig met mijn bezoek. De Barones fchreef haastig, en hare Vriendin las intustchen in het dikke boek, en
ergerde zich over het Dier met menfchelijke gebaren, dat alles
nadapt , wat het ziet!
De brief was voltooid , en zij vlogen arm aan arm in den
Tuin. Witte bloefems vielen van donkere Kastanjeboomen,
het Westewindje fpeelde met Mirten en Rozen, en de Nachtegaal zong in Verzelver fchaduw zijn kwijnend lied. Cij meet
loch erkennen, zeide het Meisje, en bleef voor de bloemen
en den Nachtegaal than , al de zinnen zuigen hier, gelijk de

kijen , honig uit de handen der Natuur. Fraai gezegd !
riep de Barones : maar kind, gij hebt hier nog geen' regen bef,
leefd I Overal ziet dan de Natuur met een droevig gelaat door de
Yenflers ,en men leeft in de eenzaansheid , als in een graf. Maar
willen wij het pridel in gereedheid brengen voor de ontvangst
ran onze Nimrods, die in het bosch zwerven? Hier zijn Kevers
bij de hand, als de Heeren der Schepping flaperig warden....
Zij huppelde met de kleine MUHME door den Tuin. Mirt en
Roos omflingerden het prieel; dear werd de disch gefpreid
en de Lente drooide met milde handen hare bloefems, die zij
als een veelverwig tapijt over bun had uitgefpreid. Drie ilem7
men verhefren zich op den heuvel voor den Tuin. Dezar zit's
ze! riep mum, en werd rood tot aan het voorhoofd; de Ba.!,
Tones trek haar met zich aan den ingang van den Tuin. Mies
jiaastte zich Haar het prieel; de voedende geur van twaalf
fchotels wafemde van tusfchen de bloemen , en de vreugde
liraalde de kaauwende Gasten ten oogen uit. Het Voorv,erp
onzer Liefdet riep de Baron, en deed de Champagne in zijn
glas fchuimen. De kleine klonk blozende met dien, die naast
Naar zat. Nu uwe fluit, zoo als ginds in het bosch tusfchen do
rosfen t zeide de Baron , en deze herhaalde den klaagtoon die
zacht, als de weergalm der vervlogene vreugde, verdween.
De oogen van bet Meisje zochten fchroomachtig de zijne,
Wiens gevoel in zijne toonen fprak, die nu de vrees en dan
weder de hope uitdrukten. Frolijker,, vrolijker! riep de Baron ; ten kleagzang noodigt de Vreugde niet , en doze moet
thans onze Gast zijn; en een Walfer verdrong ruifcbend den
vorigen coon. Eensklaps reikte de Baron aan het Meisje, de
Barones den anderen Vriend de hand, en zij zweefden door de
Kastanjelaan. De fpeler zag hen met een gefronst voorhoofd
na , en zijne toonen verloren verband en maar. leder arm,
Bie MUHME omvatte, drukte, als 't ware, pijnlijk:zijn hart. De
paren wisfelden; de kleine lag in des anderen arm, en hij was
verpligt den lijkzang zijner hope re herhalen. Gloeijend
gerde de dans beide paren weder in het priel. De lathe words
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te koel in den Tuin, zeide de Barones ; wij willen huissOaArts kee.
ren ; en men haastte zich naar binnen, waar de fpeeltafel hen
wachtte. Kaarten, Champagne, Muzijk en Boeken verflonden den tijd, en eerst na middernacht herinnerde men zich aan
den foal). Ziet gi j , zeide de Barones , en hing aan zijnen
arm , wij zijn heden zonder Kevers vrolijk geweest ! De een.

zaamheid wordt ons dan eerst lief, als men die met vrokke
menfchen deelt. De Baron flOot het fchoonfte deel zijner eenzaamheid in de armen , en zijn gelaat verkondigde zijn geluks.
Her floeg twee ure, Coen zij fcheidden.
De Zon fond hoog, als hij aan de kamer zijner Echtgenoow
te klopte. Dezelve was ledig. Zij begint de Natuur te
minnen, zeide hij, dat verheugt j; zij zal allengs aan de
eenzaamheid gewennen, en ijide mar den Toth. Maar,, voer
bij voort, er behoort evenwel tot Huisfelijk Geluk weer, dash

ik dacht. Dans , Muzijk , champagne , Kaarten , Gezelfchap
Yagt , Boeken, een goede Kok en goede Frienden ... het Buis*,
feltjk Geluk is indedaad in onze Eeuw eene kostbare inrigting
geworden. Zoo was hij ongemerkt tot aan het prieel geko-,
menu, — een zacht gefluister lispelde hem tegen; hij werd
opmerkzaam, en nieuwsgierig flak hij zijni hoofd door de
bladeren van het prieel. Daar zat zijne Vrouw; en ha*
re hand lag in die des Vriends , die gisteren zijn voorhoofd bij den Walfer gefronst had. Diens toon fcheen
vertrouwelijk, en zij fcheen vriendelijk te luisteren. — Rood
als eene lijsterbezie trok de Baron zijn hoofd uit de bladeren
terug. Hij verloor zich in het donkerftelgeboomte yell den
Tuin , en wierp zich fomber aan een ftandbeeld van Hymen
neder, hetweik de jongfte form een gedeelte van zijnen fluijer
ontrukt had. Het denken was hem onmogelijk; de eerie ge.
dachte verdrong de andere; alleen het tooneel twit het prieel
fond met de gioeijende kieuren der Jaloezij beftendig voor
zijnen geest, en onwillig fprong hij op, om zich in zijne kamer op te fluiten. Het Gezelfchap was ten ontbijt bijeengekomen; flechts de Baron ontbrak. 'De bedienden hadden hen/
ter kamer in zien ftuiven, en de Barones vloog bezorgd derwarts; de deur was gefloten; de Barones klopte fterker;
lieftig opende hij dezelve, en bleek, als het beeld des Kommers, fond hij voor haar. Gij ztjt krank? riep zij verichrikt,
Hij keerde zich van haar af, en antwoordde lk zal den
Geneetheer doen roepen, voer zij voort, en haastte zich naar
de deur, Neent riep hij, hetgene mij de Tijd ontnomen heeft,

han flechts de Tijd wedergeven.
Wat heeft hij u dan ont.e
roofd? vraagde zij met drift. Een' Droom I riep de Baron,
en tranen flonden hem in de oogen ; ik bid u , laat mij in
de eenzaantheid ontwaken. — 1k durf u than niet alleen
latest, zeide zij, hem teeder aanziende. illevrome VAN HAL•
tan l hernam de Baron , mijne een.zaamheid is het dinigq ,
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waarop Wetland inbreuk waken kan. Zij is de eigendom van
het nadenke en het hartzeer , en ik zal diet; eigendom weten
te belchermen. De Barones zag hem met verbazing aan. Ik
sal u uwen eigendom laten , zeide zij koel , en keerde ontfield tot het Gezellebnp weder. Hrn ! kin ! voer de Baroa
verbitterd voort mijne eenzaamheid beleedigt haar , en
ruijn hart is verfcheurd , orndat zij de eenzaamheid zelfs in
geen prieel Laden kan. Intusfchen deze firtjd :noel een elude
Yemen. Hij zund een' bedienden naar zijnen Gast , en zijn

gelaat en gang verraadden den angst, waarmede hij denzelven
verwachtte. Gij hebt nzij doen roepen ? vraagde deze , en
trad blijmoedig ter kamer in. ;7a, antwoordde de Baron ;
,mjne rust hangt aan dit oogenbllk. — Uwe rust ? hernam
de ander lagchende: ik wil u een middel mededeelen, hetwelk

11 in dergelijke gevallen bezig. Gij hebt voortreffelijken Champagne, dat is de ware Lethe (*).— Mtinheer! rtep de Baron ,
het geldt bier de rust van een Man van Eer, die geen' fpot
verdient.
't Is dan ernst ? Ik ben regt nienwsgierig, Baron: wat ontbtvekt dan aan uwe rust ? bemint? vroeg
de Baron, en zag hem fcherp in de oogen. Weer gij dit reeds?
zeide de ander, en trad hem vriendelijk nader. Gave de Hewel, dat ik dit niet wist! riep de Baron, en bedekte weenend
zijn gelaat. Is 't mo o.eltjk! Zoo heeft mij dan mijn voorgevoel
bij dien verd......alfer suet misleid. Ik zat daar , al; eene
Zwaan, die Karen lijkzang zirgt. Maar ik zal twine aanfpraken doen gelden. — 4anfpraken? hernam de Baron; ik meende evenwel ,
gij van aanfpraken dartt reppen, dat ik er
eenige re waken hadde! — Neen! gij hebt de uwe voor het
Altaar opgegeven. Eene heerlijke Zedekunde! riep de Baron; zoo doet men dan bij het Huweltjk affiand van de Lieftie? — Vraag lechts uwe Vrouw, of zij 't zoo niet gemeend
hebbe. — Zeer wel, riep de Baron; ik heb bij haar geene
Dit ontbrak nog flechts I hernam de ander,
beftiger; ik hoop, gij wilt er ook wel geene bij haar
krijgen! — Neen, dat gaat te verl zeide de Baron, opvliegencie; ook de onbefcheittenbeid heeft hare grenzen, zoo wel
als het geduld. Ztj zelve zal tusfchen ons kiezen; en zoo zij
mill verwerpt, dan heb ik niets verloren, en wij fcheiden voor
eeuwig! Driftig trok hij den anderen in de kamer zijner Echtgenoote. Met hetraande oogen zat zij in eenen hoek ; hare
Vriendin , het hoofd in beide handen , zag nadenkend voor zich
been. Beflis gij! riep des Baron's Vriend , en bleef met hem
voor de kleine MUIIME flaan. De Baron trachtte zich van hem
te o;;tflaan , om bij zijne VrOuw te komen; zijn Vriend hield
hem vast, en hij bleef verwonderd op zijne plants. Wat wilt
gij? wat zal ik bier ? riep hij. Dit is het Foorwerp , dat

us.
(*) Bran der Vergetelkeid,
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fusfchen errs befficfen nioet hernam de ander. Was dit elan
ook het Voorwerp , dat dezen morgen in het prieel zat, en
hare hand in de uwe hield ? riep de Baron buiten zichzely en. Neen, dat was ik, zeide de Barones, terwiil zij nader
Brad. En zijne handeu hebben u in de verfirooying waarfclujniijk voor awe Vriendin genomen? vraagde hij. 1k bad
haar om hare voorfpraak; zij zou het voorfiel doen in mines
Haan , zeide de ander , en gij dwingt-mi j, dit zelf te doen:
gij! voer hij fchroornealfig voort , en trod der kleine
nader: najn noodlot ligt in awe hand. Het Meisje was ontileld ; zij Iloeg hare oogen neder ;hare hand beefde
tusfchen de zijne; hij trok haar tot zich, en zij verborg haar
gelaat aan zijnen boezem. — Beer VAN HALLEN ! zeide de
Barones, daar hebt gij anderwerf het tooneel uit het prieel,
pchts vender uitgewerkt.... Bedremmeld flond de Baron voor
haar. Men kan in deze Leuw zelf zijne oogen niet meer gelooven!
zeide hij zacht. Neen! riep ill fuel , en reikte hem de hand,
die hij driftig- greep , in den Echt moet men aileen zijn hart, en
niet zijne oogen of ooren gelooven ; dit is het eenige
°In het Huisielijk Geluk te behouden.
Zijne lippen drukteii
hare hand, en zij !juste lagchende de rimpe!s van zijn gelaat.
Twee jaren zijn vervlogen ; nog zijn zij even gelukkig.
heb die Gelukkigen gezien. Zij zat aan den voet des flandbeelds van Hymen, hetwelk zijnen flui.jer wederbekomen had,
en op hare armen lag het kleine Evenbeeld des Vaders, dat
zijn Leven nit haren boezem zoog. De Baron boog zich met
een glimlach over haar , en zijneblikken hingen aan de beminnelijke Moeder, die haar gelaat op de roode wangen des Zulgelings drukte. Schooner Tempel heeft Hymen niet ! Eea
krans van bloeijende Mirtentlruiken omflingerde hen , Nachte*
galen floegen in derzelver takken, het Vinkje nestelde aan zijne fakkel, en aan de voeten van den Huwelijksgod lag het
fchoonfle Beeld der Aarde
Huisfelijk Geluk!

AN DEN SCHR/JVER VAN HET WEDERANTWOORD , BETREEKEe
LIJK HET WEDLOOPEN OP SCHAATSEN TUSSCHPN VROUWEN, GEPLAATST IN NR. IX. VAN DE ALGEIHEENE
VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN
VOOR 1809.

zal thans zeer kort zijn, Mijn Heer! daar ik niet onbeIitfcheiden
genoeg ben, om het geduld der Lezers van dit
Maandwerk zoo zeer te misbruiken, dat ik derzelver ann.
dacht op nieuw zoude bezig houden met een onderwerp,
door mij zelveu als niet zeer belangrijk wordende befchouwd,

en

ea gNOG IETS OVER DEN WEDLOOP OP SCHAATSEN.

en Was hehandeling geene aangename latuur,, althana fiat
In dit jaarfaizoen, kan opleveren.
Hoe veel ik ook op uw Wederantwoord zoude kunnen aanmerken; hoe gemakkelijk het mij zoude vallen, onder andere , aan te toonen, dat uwe klagte, als of ik u een ander bijwoord had aangetijgd, dan door u was gebezigd, zonder getoegzamen grond door u is ter nedergeaeld, daar toch tusfchen een fchouwfpel', tot het welk de fchaamte een zedig Meis.
je verbiedt zich zelve te leenen , en eenfchaainteloos ichouwfpel,
naar het mij toefchijnt, nog al vrij wat overeenkomst beftaat,
en Gij u, in alien gevalle , van veel fterker bijwoorden, re
dezen aanzien, hebt bediend; hoe veel reden ik ook mogt
hebben, om mij, op mijne beurt, daarover te beklagen , dat
Gij het bij uwen laatflen Brief verkeerdelijk doer voorkomen,
als of ik ten voordeele van den Wedloop, te Leeuwarden gehouden , gefchreven , en een' Wedloop door gehuwde Vrouwen
gebillijkt had; hoe zeer ik mij ook geregtigd rekene en teyens in flaat gevoele, om de zoodanige mijner bewijzen, als
door u met den naam van drogredenen zijrt beftempela , van
acht ik het thans , na uwen laatdeze blaam te zuiveren ,
Jlen eenemale onnoodig , dit alles wederom ter bane
te brengen en u opzettelijk te wederleggen. Trouwens — ik
heb de pen opgevat, niet om de zaak zeive, maar om de wijze,
op welke die zaak door u was behandeld. Het was geenszins
uw oordeel over het betwiste ijsvermaak , maar het was de
fcherpe coon, het waren de befeedigende uitdrukkingen, wetke ik in uwen eerften Brief meende te ontdekken, die mij , als
volkomen zuiver en geheel vreemd van bedoelingen, door u
aan de beleggers van het ijsvermaak toegefchreven , gevoelig
roerderi en griefden. Uw laatfte Brief is echter op eenen geheel anderen toon geftemd. Gij hebt, op eene verftandige
wijze, aan de zaak zoodanig eene wending gegeven, dat ik
thans zwijgen kan. Ilt heb dit met een wezenlijk genoegen
opgemerkt. Het verftrekt u tot eere, en ik ben er u dank voor
fchuldig. Ontvang denzelven van iemand , die er zeer vet
of is van het in u te wraken, dat gij gewoon zijt de zaak bij
den regten naam te noemen; die, integendeel, deze hoedanigheid (wits behoorlijk bepaald en •gewijzigd) in ieder eere
ten hoogfte waardeert en zelf meent te bezitten. Hierover
hebben wij ook Been verfchil, Mijn Heer! Zoude het khans
niet veeleer beflaan in de vraag: „ of wij, wederkeerig, wei
de regte namen gebruikt hebben? " Doch last mij niet tot
ons cwiscgeding terugkeeren, maar liever, de uitfpraak over
betzelve aan het Publiek overlatende, dezen fluiten met de
verzekering, dat ik Met opregte hoogachting ben
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DE BEDELAARS-CLUB TE LONDEN,
en mijner vrienden, (zoo luidt het verhaal, welk \vij ontangs van een geloofwaardig man ontvingen) die met
een verm=d Engelsch Mteur veel omgangs had, werd, op
zekeren dag, door dezen verzocht, hem naar eerie BedelaarsClub te verzellen, als willende hij onder de laagfte klasfe van
menfchen zijne kunst befluderen. Mijn vriend, door 'ileum..
gierigheid gedreven, gaf zijn woord ; en zie daar twee deftige mannen gereed , zich onder het flechtfle graauw van
Loden re vermengen. Voorafmoesten zij zich van een gewaacl
voorzien,voor het gezelfchap berekend, waarin zij zouden verfchijnen. Een nitdrager bezorgde Araks voor ieder hunner
een bedelaarspakie, en voort daarop gingen zij op weg. Zij
kwamen aau den ingang van een kelder, en zeiden , dat zij leden waren van de waardige Bedelaars - Club. Thans deed
eene dienstmaagd hen afklimmen fangs eene ladder, die finks
werd weggenomen , opdat de jongstgekomenen niet mogten
heengaan zonder te betalen. De vergaderzaal was een groot
vertrek,waarin Lien vrij zindelijke tafels flonden, aan welke
bij wijze van voorzorge, de mesfen en vorken , met welke de bedetsars aten , waren vastgemaakt. Voordat de twee vreemdelingen
zich aan cafe/ zetteden, Imam eerie waschvrouw,, volgens de
gewoonte der Club, am hunne hcmden verzoeken, am dezeive onder het micidaginaal te wasfchen. Vervolgens werd bun
een vrij wet bereide fchotel voorgezet, waarna zij de rekening moesten betalen , die, het wasfchen daaronder begrepen,
vier ftuivers bedroeg.
De echtc leden der Bedelaars -Club , zoodra de maaltijd was
geeindigd, geen kwaad vermoeden hebbende omtrent de twee
gasten, welke zij misfcbien voor medebroeders uit eene andere wijk hielden, gingen rot de orde van den dag over. Eerst
telde elk , wat hij dien dag had gewonnen. De blinder' lieten zich
hun geld hardop voortellen, en in het bijzijn der geheele vergadering, ter voorkorninge dat hunne geleiders hen nietzouden
bedriegen. Niet een was er onder deze bedelaars, die niet
twee- of zelfs driemaal zoo veel had opgehaald, als een goed
werkman in een dag kan verdienen. Nadat dit werk verrigt
was, liet elk lid zich eene kan porter geven, welke hij op
de gezondheid van alle liefdadige zielen uitdronk. De blinders
gingen aan het fpelen , de anderen danflen zeer vrolijk,
men mericte op, dat zij , die over dag de kreupelen en verminkten hadden vertoond, luchtiger dun de overigen danflen.
De vergadering dacht niet aan fcheiden. Men liet porter en
Thum breni;en om punch te waken; fomadgen lam de C011.
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drinkende redeneerde men regts en links over
de Regering en de Ministers. Het was niet voor drie ure in
den morgenflond , dat de achtbare leden , vermoeid van drinken en redeneren, van elkander fcheidden.

rent en al

DR. SACHEVEREL DR. SWIFT EN LORD BOLINGBROKE.

uuit hoofde eener gedane Leerrede voor den
•IL•F Lord-Major , in Slagtmaand des jaars 1709 gehouden ,
befchuldigd , was fchuldig bevonden en veroordeeld tot drie
jaren zwijgens, terwijl de Beul de Redevoering openlijk vetbrandde. Toen dit voorbij was , floeg het Ministerie welnig
achts op den als oproerig veroordeelden Prediker. Dan eerlang
het Reitoraat van St. Andrews Holborn openvallende, fchikte
SACHEVEREL zich onder de mededingers naar die pleats. Men
floeg geed acht op zijn aanzoek. Hij fchreef daarop aan Dr.
SWIFT, dien hij flechts van verre kende, met verzoek dat hij
hem in deze zaak zou helpen niet nalatende daarin re mengen ,
hoe veel hij geleden had voor de goede zaak. — Dr. SWIFT
vertoonde terftond den Brief aan Lord BOLINGBROKE, toen Secretaris van Staat. Deze voer flerk ui. tegen SACHEVEREL,
noemde hem een woelziek man, een oproerftichter, die in het
geheele Rijk een' brand ontftoken had, welke niet kon gebluscht worden , en uit dien hoofde veeleer ftrenge berisping
dan belooning verdiende.
Dr. SWIFT antivoordde _daarop : „ Mylord! gij hebt gelijk ;
„ doch fla mir toe, eene korte historie to vertellen. In een Zee„ flag onder de Regering van KAREL DEN II viel er een hevig
„ treffen voor tusfchen de Engelfehe en Holla;:d feke Vloten.
„ In de bitte des gevechts werd een Schotsch Matroos door
eeneLuis fterk in den nek gebeten ; hij vane dezelve, en toen
„ hij bukte om het diertje to dooden, werd , door een ketting„ kogel des vijands, een en ander van zijne masts , die met hem
„ aan het zelfde ftuk waren , deerlijk weggeflagen. Hierop
„ kreeg hij deernis met de Luis , en zette Naar weder op zijn
„ kop , zich uit dankbaarheid verpligt oordeelende , dezel,, ye re laten leven.”
Deze vertelling deed Lord BOLINGBROKE in eene hevige vim
van la'gchen uitbarften. Deze over zijnde, zeide hij: „ De
„ Luis zal de flandplaats hebben, om uwe vertelling!” "am
Korten tijd daarna werd dezelve aan SACIAEVEREL opgedra.
gen.
nr. SACHEVEREL,

ME NG ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETENSC HAPPEN 2 BETREKKELIJK.

PROEVE, OVER DEN VOORTGANG DER. ZEDEN EN
DER BIAATSCHAPPIJE.

(Vervolg en Pt van bl. 456.)
et VIERDE TIJDPERK DER MAATSCHAPPIJE doet
zich achtbaar op, van wege het invoeren des LANDS
Bouws , des KOOPHANDELS, en van vastgeftelde WETTEN.
Der menfchen geest behield nog zekere nuat van kwijning ,
dofheid , en afkeer van den arbeid. HESIODUS befteedt
zoo veel kunsts en kracht van zeggen , om den geest van
winzucht op te wekken , als de hedendaagfche Zedefchrijvers , om dien geest te onderdrukken. Men wil, dat ■ctcRES in rittica komende, bet Volk den LANDBOUW kende en in Godsdienftig Eerbewijs onderwees: ingevolge
hiervan werden , door geheel Criekenland , de eerlie
vruchten der garde aan de Atheners toegefchreven (*).
Ten tilde van HESIODUS ploegde men met twee Osfen in
Griekenland ; dan , vOlir de uitvinding van den ploeg,
werd het land door handen-arbeid bewerkt
Waarfchijnlijk werd het gebruik der Mesalen bij toe-,
val ingevoerd. Bij, een of ander der ligtst ftneltbare
ertfen toevallig vuur gebragt zijnde , vertoonde het zich
in deszelfs metaalachtige zelfitandigheid: de rek- en
fmeedbaarheid daarvan ontdekt zijnde , maakte men er
gebruik van. Misfchien was de glans der meeste Metalen door de Voorzienigheid beftemd , om de opmerking en aandacht der menfchen te trekken , en aan te
zetten tot bet verkrijgen eener zake van zulk eene overgrob.

H

(*) Isoc. Paneg. p. 9o. warn.
(f) Hum. Op. e? Dies I50,
MENG. 1809. NO. 124
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groote nuttigheid. Wij leeren nit HESIODUS, dat het
lJzer,, ten zijnen tijde , welbekend was : \N6& 't zelve
inaakte men pbruik van Koper (*). — De eerfte KOOPHANDEL beftond in eene enkele ruling van levensnood.
wendigheden (t). HERODOTUS vermeldt , dat de LydiErs eerst munt invoerden, en de handelwijze, om re
verkoopen bij ftukken en ans- fpelen (I); waaruit wij
ten minfte mogen befluiten, dat deze eitvindingen bijkans gelijktijdig waren,. De Britten bedienden zich , in
de dagen van C/ESAR , van koperen munt , of ijzeren ringen van zekere bepaalde zwaarte , in flede van
geld (s).
De maatftaf des Handels, verfchilt zeer veel in de onderfcheidene gedeelten der hedendaagfche wereld. In
fommige ftreken van ilmerika worden de goederen bij
bevervellen gewaardeerd , en aan de kust van Guinea
is de gewone maatftaf eene ijzeren ftaaf, welker afmetingen , verenderftel 1k, bepaald zijn. •••• Ik denk niet,
dat Goud en Zilver , door eenig verdrag, onder de menfchen aangegaan , bepaald zijn tot een middel van Han.
del. Onbefchaafde Volken bewonderen , over 't algemen , het fchitterende; fieraden zijn altoos koopba•
re ftukken , en de kosthare metalen verfchaften op•
fierfels, die aan alle y fmaak voldeden. Dus verwisfeb.
de hij, die een fchoon halsfnoer of een gouden armring
had , dezeivoor een' maaltijd bij dringenden honger, of
om eene fchoone gevangene te koopen : dusdanige dingen altoos. aannemelijk zijnde , waren ook altoos
verruilbaar; en de 6dnige dingen zijnde , die altoos
zoo bleven, werden zij, met den tijd , de maatftaf des
Handels. De Cowries, eene foort van fchelpen , bit de
Negers in het drijven van koopmanfchap gebruikelijk,
kwamen als geld in zwang, dewijl zij tot kleeding-fieraden behoord hadden.
Het worth algetheen erkend, dat de Atkoners de eerften tinder de Grieken waren , die WETTEN invoerden;
en de bewoners der andere Staten van Griekenland waren
gewoon, zich bij de iitheenfehe Regrbanken te vervoegen, tom te weten, hoe zij hunne bijzondere gefchillen
zalle
(*) HEROD. Lib. I. c. 94.
(t) ARIST. De Rep. L. I. C. 9.
(1) HEROD. Lib. I. C. 94.
CS) CMAR , De Bel. Gall. L. V. c. r.
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louden vereffenen. Orde grijpt er plaats , zoo ra g de
burgerlijke regten bepaald zijn, Onder de eerfte wetten
van Egypte was eerie, welke verbood, dat eenig mensch
neer dan dOn beroep zou ter hand nemen (*).
Wanneer de meniChen gekomen zijn tot het eigenlijk
gezellig en handeldrijvend Tijdperk der Maatfchappije,
ontleenen zij niet alleen van elkander kunften en gewoonten, maar zelfs GODSDIENST. Zeer vele van de Godsdienstgebruiken der Grieken werden uit Egypte inge•
voerd; v66r dien tijd maakten zij gebruik van eene vervoeging tot de Godheden in 't algemeen ; namen zelfs
voor hunne Godheden hadden zij niet (t).
De Godsdienst van dit Tijdperk is de vereering van
het Veelgodendom , en eene foort van Bijgeloovigheid van
veel zachter aard , dan die des vorigen Tijdvaks. MAN..
co cA p Ac fchafte in Peru de menfchenoffers , en zelfs
die der dieren af. Hij ten minfte had eenige happen
ter befchaving gedaan. De bekwaamheid van 's menfchen geest, welke ons doet overhellen, om een geliefkoosd denkheeld verder en verder , ja tot buitenfporigheid voort te zetten , vertoont zich nergens fterker,
dan in het ftuk van Godsdienst. De Godsdienst van
onbefchaafde Volken is altoos geestdrijvend of bijgeo.
loovig; en alsdan is er naauwelijks eenige ramp, welke
de maatfchappij treft , waarmede men den Godsdienst
niet , of regtareeks Of zijdelings, in verband brengt. In
eenen befchaafden ftaat zien de menfchen met eerie foort
van geraaktheidterugge op de onheilen , daardoor veroorzaakt ; en , ter oorzake van dezelfde hoedanigheid derziele,
wordt de Godsdienst al te zeer verwaarloosd. Dus beflaat
de Godsdienst, even als elke andere zegening en deugd,
nooit zuiver in de Maatfchappijen ; enkelen op zichzelven
kunnen dien in zuiverheid bezitten. De Kunften , echter,, hebben verpligting aah het Bijgeloof. Wanneer
een rijkgegoedde een' hartelijk gekoesterden wensch wade vervuld zien, of hoopte een hagchelijk gevaar te ontkomen , deed hij eerie gelofte , welke veelal volbragt
werd door het flichten van een heerlijken tempel , of
het doen vervaardigen van eenig fchoon fchilderftuk of
beeldhouwwerk.
WiJ
DIOD. sic. L. I. S. I.
(f) Hzaon. Lib. II. cap.

52, 54 en 55.
L a
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Wij hebben verfcheidene berigten van de uitvinding
der KUNSTEN : eenige der voornaatnfte eigenen de Egyptenaars zich toe ; onder deze de Landmeetkunde. Men wit ,
dat SESOSTRIS Egypte in gelijke deelen afdeelde , aan elk'
inwoner een vierkant auk lands toewijzende , eene rente voor zich behoudende. Dan de overvloeijingen van
den Niji deze land-onderfcheidende merken wegnetnende, en inbreuken makende op den eigendom der bijzondere perfonen, werd het noodzakelijk, lijnen en figu.
ren te gebruiken (*), ten einde het weggenomene door
die rivier te weten, en de rente naar evenredigheid te verminderen. Van hier de benaming van Landmeetkunde
of Geometrie. — Het Leven wil men dat den oorfprong
had bij dit zelfde Volk. 1k houd het voor waarfchijnlijk , dat de kunst van matten maken , of bet plat za•
menvoegen der vezelen van planten met de hand , tot
die uitvinding opgeleid hebbe. — De grond van Egypte niet gunitig zijnde voori den groei des Wijnftoks ,
wil men , dat de kunst, om drank uit Graan te kreiden , ook van de Egyptenaren afflamme.
Tragelijk is de voortgang van 's menfchen geest
rieuwe uitvindingen; dan dezelve gaat vlug in verbeteringen. De Ouden {taken nit in de fchoonheid der, gedaante, welke zij aan hunne metalen vazen gaven , en
hunne beeldhouwkunde was volkomen , hoewef zoo eenvoudig eene kunst, als de Drukkunst, hun nimmer voor
den geest kwam. De Amerikaanfche Indianen zijn vernuftiger , in eenige opzigten, dan de inwoners van befchaafde landen; en nogtans weten zij niets van vele
gemakken en gerijfelijkheden des levens, welke zij met
veel minder moeite zich zouden kunnen aanfchatTen,
dan zij te koste leggen aan het vervaardigen van hunne
grillige fieraden.
Wanneer het gevoel der menfchen opgewekt is door
werkzaamheid en vlijtbetoon, zij de ongetnakken van morfigheid en ongelierte. Te deter oorzake
taken vlijtige Volken altoos uit in reinheid.
Het VIJFDE TIJDPERK DER BIAATSCIIAPPIJE is het
Tijdperk van VERBEELDING , van GEEST.DRIFT , van
VERZIERING. Die wetenfchappen en kuntten, welke
zich onmiddellijk tot de zintuigen vervoegen , worden
eerst aangekweekt , eerst bewonderd. De verregaande
aan(*) Cles. .De Zell. Gall. Lib. VI. c. 14,
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tandoenlijkheid der Negeren voor de Muzijk is zeer op.
merkelijk. Het fpelen op een fpeeltuig fchijnt hen tot
een nieuw leven te doen opwaken. Na de vermoeije.
nisfen van eenen langen zomerdag , zulien zij danfen,
indien zij muzijk kunnen bekomen, tot dat zij, afge.
mat van vermoeijenis, als nedervallen. Men zegt, dat
zij een zeer fcherp en teeder gehoor hebben, en dat de
toonveranderingen befpeurd kunnen worden in de trekken en bewegingen , welke zij maken. 1k mag er bijvoegen, dat het gemeen in elle eeuwen zich zeer door
klanken getroffen voelde ; en het danfen is een der eerfte
vermaken bij onberchaafde Volken. Veel gronds heeft
men , derhalve, om te denken , dat de eerfte pogingen
der Wijsbegeerte en Welfprekendheid met Muzijk ge.
paard gingen. Misfchien maakte de gemakkelijkheid,
om verzen in 't geheugen-te prenten en te bewaren, de
Dichtkunst eenigermate noodzakelijk , v66r dat de Drukkunst was uitgevonden. De kundigheden der Gallifche
Druiden werden alle, door middel van verzen, het gebeugen aanbevolen; eenigen belteedden niet minder dart
twintig jaren in het aanleeren der beginfelen van de ge•
leerelheid der Druiden; zij oordeelden het niet regtma•
tig of geoorlofd, dezelve in gefchrift te fchoon
zij, bij andere gelegenheden , zich van Griekfche letteren bedienden. — De invloed der Barden was groot
onder de Celtifche Volken; en wij leeren uit NOMERUS
dat AGAMEMNON zijne Koningin aan de zorge van een'
Bard toevertrouwde. Het is waarfchijnlijk , dat zij, on.
der de Grieken zoo wel , als onder de Noordfche Volken,
de voornaamfte bedienaars van den Godsdienst waren.
In den loop dezer Proeve hebben wij den voortgang
der Kunften en Wetenfchappen , over 't algemeen , in
opmerking genomen. Het blijkt, dat de eerfte proeven
van opftel oorlogszangen en losfe zangflukjes waren ,
welker muzijk zeer veel toebragt tot derzelver gemeenwording onder het yolk. De Barden volvoerden dezelve
op alle feesten of volksverzamelingen, 't zij van eenet1
burgerlijken, 't zij van eenen godsdienitigen aard. De
zangers verbeeldden 6F twee helden , v66r dat zij den
lirijd aanvingen , 6f den henentrekkenden minnaar, affcheid nemende van zijne zielsvoogdesfe. Zulks heeft
den grond gelegd van TOONEELV-ERTOON/NGEN. Dat het
Griekfche Tooneelfpel op deze wijze eenen aanvang nam,
I. 1 3
rust
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rust op ontwijfelbare getuigenisfen. De eerfie fpelerS
te Rome kwamen uit Etruria en danften een ruwen landdans, en de jonge lieden boertten met elkander in eene
foort van rijm. Zekere Livius was de eerfte, die een
geregeld fpel uitvoerde , of -een tooneelmatig verhaal
deed, waarin hij zelf fpeelde; dock, zijne ftem verheffen.
de , liet hij een jongen zingen , terwiji hij alleen fpeelde (*).
—In de laatfte Reize van COOK (t) treffen wij eene zeer
naauwkeurige befchrijving aan van eene tooneelvertooning op de Vriendeityke Eilanden, welke met de opgaye des Gefchiedfchrijvers volkomen overeenftemt; en de
gebruikelijkheden bij de Engelfche toekijkers , zelfs ten
tijde van SHAKESPEAR , die zich met rooken , drinken
en kaartfpel v66r het fpel vermaakten (4), ftaan in een
blijkbaar verband met den oorfprong der tooneelvertoo.
ninaen , en bewijzen , dat ze een onthaal geweest zijn ,
in den tusfchentijd van eene Feestviering.
Er is Been tak van Letterkunde welke zoo algemeen de befchaving en de wetenfchap bevordert, als het
Tooneel. Door 's Volks bewondering op te wekken ,
lokt het 't zelve, als 't ware, aan tot verbetering; door
de deelnemende gevoelens te ftreelen , wekt het op tot
vaderlandsliefde en heldendeugden. Het verbetert de
taal eens Volks , ontwikkelt de verfcheidenheden van
bet menfchelijk karakter,, en geeft , over 't algemeen ,
eene gefchiktheid tot het opdoen van kundigheden.
De openbare verrigtingen der meeste Volker] werden
eerst bewaard in dichterlijke lofredenen en andere opftellen der Barden ; en bij de aankweeking der letteren
ruimde zulks de plaats in voor geregelde GESCHIEDENIS.
De begeerte, om in 't REDEVOEREN te munten , is
cone andere oorzaak , die de aankweeking van weten•
fchap bevorderde. De belangen der menfchen zullen hen
altoos aanzetten , om zoo veel gebruiks te maken van de
kunst om te overreden en invloed op anderen te hebben,
als hunne bekwaamheden gehengen. Wie zich op de
redekunst toelegt , wordt tot het beoefenen van andere
wetenfchappen, inzonderheid die tot zede- en ftaatkunde
betrekking hebben , verpligt ; naardemaal de kwistigfte
taal(4) 1.w. Dee. 1. L. 7.
(f) Coon's Last Fame, Vol. I. P . 254.
(4) WI/limit's S'sippi. to the Works of kOPE.
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taalfieraden krachteloos zijn, zoo er geen grond van zakeiijkheid of bewijs in fteke.
Weetgierigheid en het verlangen , om toekomffige gebeurtenisfen te fpellen , ftrekten tot eene verdere oorzaak
van de bevordering der wetenfchappen, bijzonder van
de kennis der Nature en der Hemelfche Ligchamen.
.Gene befchaafde eeuw is de eeuw der DICHTKUNST
Diet. Die ruwheid van zeden, welke de fchoonheid van
een Heldendicht uitmaakt , en zelfs van den Herderszang , treft men dan niet meer aan. Er is geene hedendaagfche verziering , welke zoo veel fchoons van die foort
heeft, als de wezenlijke bele:l ying van JOANNES DEN
DOOPER predikende in de woestijne. In eene befchaafde
err geleerde eeuw is dat hartstogtelijke, 't welk de dichtkunst bezielt en verheft , niet meer in achting , en de menfchen moeten koel daar henen fchrijven , wanneer eerbied
ten' aanzien van het voorwerp hen niet bezielt. Het flijpen
des oordeels verzwakt de verbeeldingskracht ; het achtgeven op de regelen der wikkende oordeelkunde verdooft
de Goddelijke verrukking. De drift van bijgeloovige
vrees wordt niet gekoesterd; wij zien met geene verbaasdheid op elk verfchijnfel der nature : de bron van
het verhevene is bijkans geheel uitgedroogd. Veel hiervan verfchilde het, toen godsdienftige geestdrift zich met
de dichterliike vereenigde ; toen de eenzaam wandelende
Bard omzwierf op een onbebouwd veld, waar geen voetflap van eenig mensch zich opdeed , waar elk geluid
zwanger fcheen van gevaar , en elk voorwerp hem met
fchrik vervulde ; toen goede en booze geesten veronderfield werden , elke rivier,, elken berg, elken boom te bewonen ; tom zijn geheugen als overladen was met fchrik.
barende verhalen van verfchijningen , en zijne verbeelding omzwierf in romaneske denkbeelden van menfchen
en voorwerpen. In dusdanige omfiandigheden is de verbeeldingskracht veel werkzarner,, dan die van den koelen
redeneerder,, die werktuigelijk voorgaat, bet gebeurde
met de koelheid van een regtsgeleerden onderzoekt , let.
terkundige beoordeelingen leest, elk woord , elken volzin weegt, fchrijft over dingen, welke hij niet gelooft,
en tooneelen fchildert, welke hij nooit zag.
Het Tijdperk der Maatfchappije, 't welk dat, 't geen
wij thans befchrijven, voorgaat, is de Herderlijke levensliand. De menfchen zijn altoos genegen om de zeden van de dagen hunner jeugd te verheffen. Het her.
derL14
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derlijk leven maakt, ingevolge hiervan , den grorfd nit
van de meeste hunner dichterlijke voortbrengfelen. Van
daar zijn ontleend de fchitterende verzieringen van de Gott.
den Eeuw, — van de Eeuw van Saturnus, welker geluk
en gelijkheid van itanden met verrukking befchreven worden. — Het Leer- en Zededicht is bewaard voor eenen
verder gevorderden that van befchaving. In de Eeuw
van Koningin ELIZABETH waren er, volgens de opmerking des uitmuntenden Schrijvers van the Hi,
of English Poetry , weinig hekeldichters ; men vond te veel
fmaaks in de gloeijende fchilderijen der verbeelding , en
de geest der menfchen was nog niet befchaafd genoeg,
om door te dringen tot de kleinigheden van der menfchen
karakters , en de fpringveren van hunne bedrijven.
ZEDELIJKE LEERING was echter vroegtijdlg eene deur
in Griekenland geopend. De Griekfche Dichters en Redenaars misten Diet, dezelve, bij de meeste gelegenheden , in te voeren. PINDARITS mengt vele afgetrokkene
denkbeelden in zijne verrukkelijke Odes , en HUMERUS
is des niet ontbloot. De aanfpraken der Gezanten
digen menigmaal met eene zedelijke bedenking (*); van
wear de fmaak, om de kundigheden tot algemeene grondregelen te brengen, den oorfprong fchijnt te ontleenen.
De WIJSBEGEERTE trad eerst te voorfchijn in korte
klemfpreuken en grondregelen van de vroege eeuwen ;
en , naar alle waarfchijnlijkheid , werd Natuur- zoo
wel als Zedekunde bijkans op dezelfde wijze ingefcherpt. SOCRATES trad te voorfchijn , een man van
groot vernuft en op gefchilvoeren geffeld; hij wendde
der menfchen aandacht op het nafpeuren der oorzaken , en leerde hun de kunst van bondig redekavelen.
Onder PLATO iliepen de verfijningen der redekunst
in het buitenfponge , en deze omwonden _zich in
fcherpzinnigheden. Het fchijnt PLATO 'S denkbeeld ge•
weest te zijn, dat 's menfchen geest voor alle nafpeuring
vatbaar is, en er niets in de natuur gevonden worth
't welk wij niet hopen mogen, ten eenigen tilde, te zullen begrijpen. — Op dezen volgde ARISTOTELES,
man van een geregelder en Itelfelmatiger vernuft ; hij
heeft zich meer toegelegd, om de kundigheden, reeds
on(1 HEROD.

gaaude.

L. VII, bijzonder C. I27. TIDICYDIDES dQor-
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onder het menschdom verfpreid in zekere orde te fchikken , dan iets nieuws uit te vinden. De Leerlingen van
SOCRATES verdeelden rich in twee hoofdtakken ; de een
volgde PLATO , de ander ANTISTHENES. Van PLATO
ont(tonden de Akademisten en de Peripatetici; van ANTISTHENES fproten , naar 't zeggen van LAERTios , de
onverfchilligheid van DIOGENES , de ingetogenheid van
CRATES, het geduld en de moed van ZENO (*).
Het zou onmogelijk wezen, eene algemeene Gefchie.
denis des Menschdoms verder voort te zetten , dan 't
geen wij met den naam van het VIJFDE TIJDVAK der
Maatfchappije beftempelden. Tot dien tijd toe is er eene
eenparigheid van zeden , welke ons in ftaat ftelt om met
eenige naauwkeurigheid den voortgang der Befchaving uit
te merken. Na dit Tijdperk maakt de verfcheidenheid
van toevallige uitvindin gen , die ftrekken, om , 't geen men
den naam geeft van Nationaal Karakter, te vormen, de
nafpeuring hoogst moeijelijk.
Uit verfcheidene oorzaken itonden de menfchen op
onderfcheidene trapper' van Befchaving ftil. Zij bleven
langer in den tweeden Stand onder koude, dan onder
heete luchtareken : de laatstgemelde zijn gunftig, voor
den Landbouw,, en de gematigde luchtftreken fchijnen
aanleidelijk tot het Herdersleven. De Befchaving wordt
menigmaal verhaast door zeer toevallige oorzaken. Er
ftaat een grout Vernuft op; dit geeft den toon aan,zijne
tijdgenooten. Burgerlijke onlusten bevorderen werkzaamheid. Maar,, over bet geheel , zijn de voortgangen
der Rede trapswijze en traag.
Als een gevolg mag men uit deze Proeve afleiden, dat
men onvoegelijke middelen doorgaans heeft aangewend
om barbaarfche Volken te befchaven. Men heeft Zendelingen tot hun afgevaardigd , en Scholen te banner
onderwijzinge opgerigt ; doch zonder daarmede te vorderen. Men vond die Volken onbekwaam om afgetrokkene denkbeelden te bevatten, of te Ietten op eene aan.
eengefchakelde reeks van redeneringen over zedelijke en
godsdienftige onderwerpen. — Het is van luttel beduidenis , eene geletterde opvoeding te geven aan een klein
getal kinderen van onbefchaafde Volken ; naardemaal
de(*) DIOG. LAERTIUS , Ant.
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deze alleen djent, om hen te onderfcheiden van de rest
des Volks, waartoe zij behooren , en onbekwaatn te mafen voor den /land der maatfchappije , waarin zij Leven.
Het blijkt allezins, dat een Volk langs voegzame trap.
pen tot kennis en befchaafdheid moet komen. De eerlle
zaak voor welke hun geest vatbaarheid fchijnt te hebben, zijn de werktuigelijke kuniten. De invoering van
deze onder een onbefchaafd Volk zal hunne nieuwsgierigheid opwekken, hunnen naijver ontvonken; en de ge.
makken des levens veroorzaakt door middel dezer kunften , zullen aitoos genoeg tot derzelver aanprijzing /trekken. — Indien derhalve eenig Rijks- of Landbeftuur,
of openbare Inrigting, bet plan hebbe om een barbaarsch
Volk te befchaven of te onderwijzen , het onderila toch
timmer om van de jonge Wilden Godgeleerden of Wijsgeeren te maken : men late hen timmerlieden , fmids ,
fcheepsbouwers , wagenmakers worden ; men leere de
Vrouwen fpinnen en weven. Het invoeren van deze
kunilen zal hen tot eene gezette levenswijze brengen,
en de land- en akkerbouw zullen volgen.
Het is eene nu algemeen uitgemaakte daadzaak , dat
het Christendom alleen kan aangenomen worden door Volken , wier zielen eenigzins befchaafd zijn , en in /hat
om eene grootere mate van aandacht te verleenen , dan
het geval is der Wilden in 't algemeen. De ondervinding
beef bewezen , dat de gelukkigst ilagende Verkondigers
des Christendoms onder ruwe Volken de geestdrijvendfle
en in den gemeenen volkstoon fprekende Verkondigers
waren. Redevoeringen , die indruk op bun kunnen maken , hebben niets gemeen met goeden fmaak en geleerdheld ; ook zijn hunne zielen niet genoegzaam gefchikt
en bedaard, om vatbaar te wezen voor de koele geregeldheid van een' vastgeftelden Eerdienst.
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WAARNEM/NG EENER VOLKOMENE GENEZ/NG VAN
EENEN DREIGENDEN BORSTKANKER DOOR
AANWENDING VAN HET ,KANKERMIDDEL
VAN DEN HEER G. J. VAN WIJ Le&or

"Inatom. Chirurg. &
fletr. &c. &c. te

Ob-

(Medegedeeld door het Gezelfchap onder de Zinfpreuk :
ter bevardering der Genees-, Heel- en Verloskunde,
te Hawn.)

GEERTJE

VAN WEIJE Huisvrouw Van SIJVERT
oud 57 jaren, van een redelijk gezond geilel, hebbende dens gebaard, en federt ruim 4 jaren niet
meer gemenftrueerd , vervoegde zich in de maand O1tober 1808 bij een der Leden van ons Gezelfchap, met
eene induratie in de regter horst, tusfchen den arm en
den tepel, ter grootte van eene okkernoot; welken knobbel zij drie weken te voren eerst had ontdekt, en waarin
zij van tijd tot tijd eenige jeukte, en daarna ftekingen of
fcheuten gevoelde. De Leden onzes Gezelfchaps nu en
dan de borst behoorlijk onderzocht hebbende , kwam
bet ongemak hunlieden eenigzins fuspea voor, te meer,
daar de knobbel federt zes weken , en vooral van den
4den April 1809 tot den soften dito, zoodanig in grootte
was toegenomen, dat het gebrek in deszelfs omtrek eene
afineting bereikte van zeven , en drie en een vierde duim
in deszelfs diameter; daarenboven werd de huid , welke
bet ongemak bedekte, eenigzins blaauwachtig van kleur,
terwijl de jeukte, pijn en fpanning van tijd tot tijd aanmerkelijk vermeerderd waren; waarom wij gezamenlijk
geraden vonden, in dit geval het Kankermiddel des fleeren worm.' te beproeven , , hoewel wij het ongemak toen nog voor eenen wezeilijken Scirrhus hielden,
ware het mogelijk , door het itanwenden van genoemd
middel eenen dreigenden Kanker voor te komen.
Weshalve wij , na eene korte opgave van het voornoemd gebrek , den Heere VAN wij per Misfive
vriendeliik verzochten , ons het meergemelde middel te willen toezenden , hetwelk wij dan oak kart
daarna van zijn Ed. hebben ontvangen; zijnde zijn Ed.
ook met ons van gevoelen , dat dit middel , in opgenoemd
KLIJN,

Soo
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noemd geval, bij eene behoorlijke aanwending van het..
zelve, zeer goed zoude kunnen refisferen (*).
Eenige dagen voor de aanlegging van de Pleister, of
de zoogenaamde Kankerzalf (hetwelk op den 2den Mei
1809 plaats had) had men, volgens voorfchrift, te viaden in de Vaderlandfithe Letteroef. 1808. No. xii , een
Fontenel op den regter arm geappliceerd, terwiji men
gedurende de geheele behandeling den Cortex Peruvianus
in fubflantie 4 maal daags een eijerlepel heeft laten gebruiken.
Den sden Mei, na dat de pleister 2 a g uren op het
ongemak gelegen had , voelde de Patiente eenige jeukte en
prikkeling in hetzelve welke den volgenden dag was
toegenomen ; doch de borst was op het aanraken niet
pijnlijk.
Den 4den dim ontwaarde de Lijderesfe in het midden van het gebrek fterke itekingen ; voor het overige
was zij zeer wel.
Den 5den dito waren de pijnen minder ; de nacht
was gerust doorgebragt; er was nog geene inflammatie.
Den Eden dito idaagde de Patiente over zeer fterke
en aanhoudende pijnen ; de pleister werd van het gebrek afgenomen en op nieuw opgefmeerd ; het ongemak verhief zich in het midden en er fcheen eenige
inflammatie te zijn.
Den 7den en 8ften dito waren de pijnen even aanhoudende en clerk als den vorigen dag ; het midden
des gezwels was meer opgezet ; doch er was nu vol.
ftrekt geene inflammatie.
Den
(*) Eenige dagen na de aanwending van het middel, hadden wij het genoegen , dat de Heer VAN wrj ons met de zamenflelling van zijn ontdekt Kankermiddel bekend maakte, en
ons daardoor in de gelegenheid flelde, om bij andere foortgelijke gebreken , ons voorkomende, het middel ze1f, naar gelang van omitandigheden, te kunnen bereiden; terwiji zijn Ed.
ons sevens berigtte, dat Hij niet raadzaam oordeeide , dit
middel, volgens zijne belofte, in de /Egem. Vaderl. Letteroeff.
van 18e8 te vinden , door publieke gefcbriften , ter voorkoming van misbrtiik, door onkundigen of Kvvakzalvers , voor
als nog openlijk bekend te maken ; eater aan ons de vrijheid
latende, om ook aan andere Kunstgenooten , van bunne erva ■
renheid en behoedzaamheid in de aanwending overtuigd, hetzelve middel ter hand te ftellen , ofte antlers , in gevailen
van dezen aard, onder ons opzigt te bezigen.
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Den 9den dito , de pijnen waren minder hevig; de
jeukte was flerk ; aan den onderkant der borst vertoon.
de zich , even buiten den rand der pleister, eene geringe inflammatie ; ook was de pleister dater min of
meer vochtig.
Den laden dito waren de pijnen weder zeer hevig ;
de inflammatie was aanmerkelijk toegenomen ; er was
weinig of geen koorts.
Van den mien tot den i6den dito nam de inflammatie
allengskens toe ; het midden des gebreks was nu vrij
hard en opgezet; de pijnen waren nu en dan dragelijk.
Den uden dito , des avonds van den vorigen dag ,
waren de pijnen allerhevigst geweest, doch toen vrij war
verminderd; aan den onderkant der pleister vertoonde
zich reeds eenige excoriatie.
Den i8den dito had de Patiente den geheelen nacht
zware pijnen in de borst gehad ; men vond goed , ofn
pleister van dezelve af te nemen; er vertoonde zich
nu rondom den repel en den benedenkant des gebreks
fterke excoriatie en miskleurigheid; de ontveide plaatfen
werden nu met wieken , met Digeflief-zalve befmeerd ,
bedekt; waarover de vorige pleister weder gelegd werd:
de Patiente be yond zich vrij wel.
Den I9den dito en de 4. volgende dagen bleven de
nen hevig; de miskleurigheid en excoriatie waren mer.
kelijk toegenomen; men behandelde het ongemak op de,
zelfde wijze.
Den 24ften dito was de inflammatie in den geheelen
orntrek des gebreks meer nitgebreid; aan den onderkant
waren reeds eenige teekenen van feparatie ; er vertoonde
zich op den regter onderarm een huiduitflag, gepaard
met zwelling en ontfteking van dit deel; de Lijderesfe
klaagde over verduistering van haar gezigt , en was
foms bedwelmd.
De s volgende dagen was gemelde huiduitflag , als
ook de ontfteking en harde zwelling, aanmerkelijk toegenomen, en had den 26ften dito den geheelen regter- en
voornamdijk den linker-arm, den hals , het aangezigt
en het regter been ingenomen ; deze deelen waren vol
kleine bleinen , waarbij vrij wat jeukte , pijn en fpan•
ning plaats had; bij het afnemen der pleister ontdekte
men de ganfche excoriatie van het gebrek : waarom men
befloot , de pleister er nu af te laten, en hetzelve te
verbinden met eene gewone Digettief.zalve.
Den
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Den 27ften dito was de huiduitflag, als ook de
voorm. toevallen, merkelijk minder ; het ongemak was
in zijnen geheelen omtrek ongevoelig ; men verbond
als den vorigen dag, en de Patiente had toen een wei.
ni g koorts.
Den 28ften dito was de huiduitflag weder verminderd; het ongemak begon vochtiger te worden; er fcheen
zich, reeds een Crena te vormen ; voor bet overige geen
koorts en weinig pijn.
De 3 volgende dagen was de uitflag allengskens ver.
minderd , zoo dat den 3tften dito dezelve geheel verdwenen was; de Crena had zich rondom het gebrek geformeerd ; de Patiente had nu en dan een weinig koorts ;
voor het overige was het met de pijnen redelijk.
Den iften en 2den junif was er geen koorts , maar
nicer pijn; de Crena begon min of meer te fuppureren.
Den 3den , 4den en 5den dito nam de fuppuratie
langzaam toe, en er heeft weinig pijn en koorts plants
gehad.
Den Eden dito had de Patiente zware pijn in de borst
gehad ; er was echter geen koorts; het geheele gebrek
was gefphaceleerd; de fuppuratie ging zeer goed; men
verbond als voren.
Den 7den dito en de 4 volgende dagen waren de pijnen
matig en de fuppuratie ging fterk voort.
Den isden dito begon het gefphaceleerde gedeelte zoodanig los te laten , dat het zich liet aanzien, dat het
binnen weinige dagen er geheel zoude uitvallen ; er was
geen koorts ; zelfs zeide ons de Lijderesfe, zich zoo
wel te bevinden, als zij in geen 3 jaren geweest was.
Tot den 23ften dito ging de fuppuratie zeer goed; de
pijnen, inflammatie en zwelling waren verdwenen ; men
nam een uithangend en verftorven gedeelte van het ongemak ('t geen in het verbinden hinderlijk geworden
was) weg.
Van den 24ften tot den 28ften dito was het ongemak
hoe langs hoe meer gefepareerd, en eindelijk er geheel
uitgevallen; blijvende er echter nog twee kleine ftukjes
zitten, waarvan er edn reeds den volgenden dag gevolgd
is, en het andere den soften zich heeft losgelaten ; terwijl van tijd tot tijd, en wel zoodra zich de Crena heeft
losgelaten , de randen der gemaakte zweer met nieuw
vleesch voorzien, en de geheele holte (door het uitvallen des gebreks veroorzaakt) reeds den 4den Julij geheel
ge-
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gevuid was ; er bleef nog eene kleine vlakke huidzweer,
ter grootte van een dubbeltje, overig, welke dan ook
den &ten Julij volkomen genezen is.
Ziedaar eene getronwe opgave der beproeving van het
Kankermiddel van den Meer VAN wtj , hetwelk ons in
deze gebleken is, volkomen aan deszelfs verwachting te
beantwoorden. De goede uitflag hiervan ftrekke ten
fpoorllag ter nadere beprozving-e en onderzoekinge van
dit middel (met ter zijde (telling van rine vooroordeelen)
door alle Kuns::gznooren , wien het belang van zulke ongelukkige Lijders wezenlijk ter harte gaat, om, ware
bet mogelijk , een zeker middel tern een , tot nog toe
ongeneeslijk gebrek, gevonden te hebben.
Uit naam van het Gezelfchap voornoemd
Hoorn,
den Rtden van Oogstmaand

J. G. REPELIUS,

Secretaris.
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EESCHOUWING VAN ZWEDEN.

(Vervolg en flat van bd. 434.)
Swedje- land : bdizondere Islander van landbewerking.—,
Omtuiningen der velden.
Cwadie- land, Swedje-land , Swea -land — op zoo vele
wijzen heb ik dit of gefchreven gezien , of hooren uitfpreken. Men veritaat er door een fluk gronds , doorgaans uit de bosfchen aan landwegen gekozen , en bedekt met de asfche van planten , itruiken, zeer jonge
boomen en takken van middelmatige en zware flarnmen :
want deze worden meestal flechts aan de fchors befchadigd , en ook dikwijls na den brand niet eens uit den
weg geruimd, zoodat ik het koren tusfchen dezelve zag
opfchieten.
Omploeging is aldaar maar zelden mogelijk,
de voiheid van rotfen ; bet wordt dan
flechts omgedolven.
Tusfchen Uddewalla en de Swinfund en in Wersneland
zag ik het meest van dit Swadje-land; maar dat ik zoo
yed
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veel van hetzelve in de Zuidelijke provincien , tot in
Blekingen toe , zou vinden; had ik niet gedacht. Eu
echterlfeb ik in geen gedeelte des Rijks zoo groote fireken
van afgebrand bout gezien , ais juist op deze laatfle refs.
De bosfchen, die men op deze wijze verwoest, beflaan
fchier algemeen uit piju- en Jenne-boomen, hier en daar
uit berken , minst uit elzen. Dan op den gemelden laat.
tten toot vond ik zelfs op fommige plaatfen de fchoonite
beuken vernield.
Hoe zeer mij deze handelwils. indedaad zekere ver..
ordeningen fchijnt te vorderen , laat zich echter in
het algemeen ter verfchooning van dezelve bijbrengen,
vooreerst , dat een groot gedeelte van Zweden's opper.
vlakte met hout bedekt is ; ten tweede , dat het land
Beene bevaarbare rivieren en binnenlandfche fcheepvaart
heeft, ja in foinmige ftreken zelfs geen watertje, om een
vlot te doen afzakken, of een zaagmolen aan den gang
te houden; ten derde, dat er in zulke fireken juist zeer
weinig inwoners gevonden worden. Het is eindelijk bet
Unige middel voor den armen Landman , tot eene eenigzip s toereikende bemesting, waarvan hij ook gewoonlijk
eenen zeer goeden oogst bekomt. In het vervolg verwaarloost hij dit veld, en in weinige jaren is het jonge
bout weder zoo ver aangegroeid, dat hij er op nieuw
den brand in kan fleken. Deels om dit nieuw gewas niet
te verliezen , deels uit loutere luiheid, Iaat men de
wortels of benedenttammen ongemoeid in den grond.
Overal zag ik ook gras op deze landen, zoo men ze
niet bezaaid had.
Hoe uitermate zorgeloos men met het bout omgaat,
zag ik in zekere ftreek van Wermeland , waar ik de geheele lengte eener halve Zweedfche mijl alle houtgewas
deels verdelgd deels afgebrand vond. Men was er
ongepast met te werk gegaan ; het vuur was verder
voortgeloopen, dan bet moest , en er verliepen verfcheidene weken, eer men hetzelve geheel konde
ten (*).
Zoo flecht het land in de meeste provincien van Zweden bebouwd is, zoo naauwkeurig is hetzelve omtuind,
meest(*) Deze manier van landbauw eerst ais bijzonder aan
Zweden en Noorwegen eigen hebbende aangezien , vond ik
naderkand dezelve in een paar fireken van Stiermark weder.
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Tfieesol van fchnins over elkander gelegde bootratattnert 4
die door loodregte zamengehouden worden, fchaarfcher
van fteenen , en zeldzaam van heggen. Waar het land
deels omtuind is , deels niet, veroorzaken de menigvu%
dige hekken of deuren, die men te openen en weder toe
te maken heeft , groote belemmering , daar ik zonder
overdrijving mag zeggen , in fommige ftreken , twaalf
tot vijftien derzelven in een nur te hebben aangetrofFen.
net prijsfelijke eener zoodanige omheining hangt of
van den aard des Landbouws in eenig gewest ; zoodat
de Engelfchen dezelve, ten opzigte van hun Vaderland ,
met rest hoogfchatten. Maar in landen zonder weigronden , fchier geheel uit bebouwde velden beftaande , tvaar
de flalvoedering bijna algemeen is , en het vee niet buiten gejaagd wordt voor dat het koorn binnen gehaald
is , kan die zelfde inrigting onnut , ja welligt fchacle4
lijk zijn.
Bouwtrant der Huizen.
Men kan van Zweden vrij algemeen zeggen dat de
huizen van bout gebouwd zijn. Ik heb wel in omtrent
alle Steden een of meer huizen van tigchels of harden !teen
gevonden ; maar het getal van deze (hat tot het geheel
in eene zoo geringe verhouding, dat men ze flechts als
uitzonderingen kan aanmerken. Stokholm, te weten dat
gedeelte van hetzelve , 't Been men de eigenlijke Stad
noemt, en voorts het grootfte deel van den Zuider- en
Noorder-maim, hebben fteenen 4roote en zeer aanzien.
lijke gebouwen ; doch naarmate men van alle kanten
uiteinden nadert , vermindert ook het getal van huizen
terwij1 deze daarenboven fchier alle van hout, Pen vele
hoogst ellendig zijn. In de nabijbeid van Tflad groeit
weinig hout ; van bier dat de meeste woningen dezer
Stad van tigchellteen, of van hour, met tusfchenvoeging van leem (Fachwerk), gemaakt tint.
Men vergist zich , zoo men meent, dat eene Stad van
bout er niet w61 kan uitzien. Ik vev.eker u , dat de
Zweedfche Steden een zeer net , aangenaath en zindelijk
voorkomen hebben. De huizen zijn alle geverfd, zeer
doorgaans rood, 't welk van geenen besten fmaak getuigt; maar het is de goedkoopfte kleur 4 en ftaat toch
zoo kwaad niet. Maar houten huizen, die geel- of Wit*
MENG. 1809. NO. I%
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achtig of lichtgrijs gekleurd zijn, waken eene even goes
de vertooning , als eenig fteenen huis. De vorm dezer
gebouwen bezit meestal evenredigheid ; inzonderheid
geeft het lage dak er een veel beter aanzien aan , dan de
meeste huizen in Duitschland hebben: en dit is tevens
eene fterke wederlegging van het needs door mij beftee..
den vooroordeel , als of het Noordelijk klimaat van
Duitschland , uit hoofde van de fneeuw, de lage daken
van Italie niet gedoogde. In Zweden valt gewisfelijk meer
fneeuw, dan in Duitschland. De daken zijn met bordjes
(Schindeln), ook wel met planken, en zeer veel met zoden belegd , die men op eene onderiaag van bootnfchors
of bout doet rusten. In fommige Steden, als Cargad,
Lidaping en andere , zag ik de meeste huizen op deze
manier gedekt. Deze zoden , even als in den grond,
blijvende groeijen , ziet men op vele dezer huizen alle
voortbrengfelo van een weiland. Na vochtig weder
beeft dit landelijk vertoon Been onbevallig aanzien.
Nu en dan zag ik ook wel eens een huis geheel met
kleine (teener: bedekt.
De mauler van bouwen zelve is deze : men legt
eenen kleinen grond van fteen , 't welk het gewoon ge.
bruik in de Steden is, of men zet het geheele huis flechts
op een zeker getal groote fteenen, zoodat de lucht vrij
tusfchen dezelve doorfpelen kan. Ilierop worden na
balken eenvoudig op elkander gelegd, met beftendiget
tusfchenvoeging echter van eene laag zoden of mos , die
zoo veel mogelijk vastgedrukt worth, zoodat de lucht
en de koude niet door de balker! kan dringen. Hieratede
vergenoegt zich gemeenlijk de minvermogende boer; ook
zijn zijne balken dikwijls flechts van twee kanten gelijk
gebouwen. Doch men heeft tweederlei wijze , om deze
huizen nog warmer en hechter to waken. Men benagelt,
nameliik , de horizontaal opeenliggende balken van boven tot beneden geheel met planken , die er loodregt op
gelegd worden. nit is de tweede en verbetercle manier
van bouwen. In heel goede huizen beflaat men bovendien nog elke voeg of lijn , met welke de planken aan
elkander komen, met latten. Wil men een allerbest
hebben , zoo laat men het ook nog van binnen berchie.
ten of bepleicteren, en dan behangen. Papieren behangfels zijn in Zweden, zelfs in de minstbeduidende Steden,
zeer eemeen ; en ik heb mij bij het doorkomen der (Iraten dikwijls verwonderd , zoo vele dergelijke vertrekken
se
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te zien in huizen , waarvan de buitenzijde Valk, zeer
reinig deed verwachten. Voorts is bet een hoof&
trek der huizen door geheel 2weden _zelfs de Dorpen niet uitgezonderd, dat verreweg de meeste groote
glazen hebben, die men fchier algenaeen zeer zindelijk
houdt.
huizen der landlieden zijn uitermate klein en Nag,
la de fleck-ate zoo, dat een groot mensch naauwelijks regt
op in bet vertrek ftaan kan. Op eenige plaatfen vond ik
er, die zoo klein en armzalig zijn, dat ze in DuitschWand van niemand voor eene menfehelijke waning zouden
:Tangezien worden. 't Geen dan de Beer CONE fchrijft
van boerenhnizen of lumen , in welke hij het middag6
Mad gebouden of geflapen heeft, is te verftaan van die
huizen op het platte . land , waar de reizigers gewoon ziltt
hunnen intrek te nemen , en waar men van paarden wig.
felt , die wel boerenbuizen kunnen genoemd worden ,
even its eidgrs fommige dorpsherbergen; maar die, naar
mate van ligging en andere omttandigheden, nu be'ter,
dan ilechter 4, ja fomtijds allerellendigst, in 't algemeen
met onze (Duitfche) landherbergen overeenkomeri,_1
ook zoo genoemd worden. Het bed , waarop de deer
cotta iliep , was geen gewoon boerenbed , en de bijzon•
dere kamer, hem aangewezen, niet ten dagelijkfehen gebruike des huisgezins dienende.
Van granit , hoewel Sweden het meest uit deze fciOrt
*tan then beftaat, Wordt , nit hoofde der zeer kostbare
beirbeiding,ilechts zeer weinig gebruik gemaakt ter bouwinge ; op, eenige plaatfen heb ik daarvan kleine plompe
bruggen gezien y maar ook deze zijn doorgaans van
bout.
Vrij blijvende van de verfehrikkelilke verwoestinged
des vuurs, waarvan men bier overal hoort en ziet, kan
een houten huis honderd jaren en )anger
Vele dorpskerken, oak eenige hid. en daar in de Stedeni
zijn geheel van bout , en hebben een regt aardig voorkomen. Over bet geheel moet ik van de Zweedfche dorps.
kerken zeggen, dat ze voor een land, betwelk .niets minderdan rijk is, zeer wel zijn , er zindelijk en net nit=
zien, zoo wel als de kerkhoven , die er om been liggen.
Vele hebben geenen toren , en wanneer ze er al een bebe
Lien, is dezelve zeer klein; voor de kl6kken that meest.
al digs: bij de kerk een afzonderlijk gebouw eenvondig.
War Van een' zeer zonderlingen vormi
Mms
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De Zweedfche Boer en deszelfs toefland.

Daar de reiziger op alle wegen met boerenpaarden
reist , en met boeren te doen heeft, moet hij, is hij een
Duitfcher,, weldra ontdekken, dat de Zweedfche boer van
den Duitfi.hen even zeer verfchilt , als zijne paarden van
die des laatften; fchoon beiden, mensch en dier,, zich
met veel fchraler voedfel moeten behelpen. De Zweed
heeft niets van de langzame bedachtzaamheid , van het
hoofdgekrab , het bezinnen en zwarigheidmaken, kortom niets van het trage en bezwaarlijke des Dalt Rhos
boers. Altijd heb ik hem rap en iiverig , vlug en handig gevonden. Hij fpringt van den wagen, al is deze
in vollen loop, ijit denzelven vooruit , om een van de
menigvuldige deuren op de landwegen open te maker,
galoppeert dan eenige honderd fchreden naast het rijtuig
voort, om een tweede hek te openen, dat hij van verre
gezien had, en dat hem te digt bij fcheen om zoo lang
weer op den wagen te gaan zitten. Altijd is hij op
het eerfte woord in beweging ; altijd vaardig, wakker
en vlug.
Het is zonderiing, dat deze lieden zoo flechte rijders
zijn. Zij fchuwen dit ook zoo veel mogelijk; en het was
mijn grootst verdriet, dat men dikwijis zelfs eenen negen- of tienjarigen knaap op de voorpaarden zettede ,
terwijl een of ook wel twee volwasfenen achter den
koetfier gingen zitten. Dit kind weinig bekwaatabeid en weinig magt over de voorpaarden hebbende, geraakte hij zoo wel, als wij alien , hierdoor menigmaal
gevaar, inzonderheid als het berg - of ging, en de onbeRunkle voorpaarden de vier achterlten met den zwaren
wagen, dien ze niet houden konden , in vollen loop zijnde, onder de voeten kwamen.
Men zegt , de Zweedfche boer is vernuftig; dit kan
zijn, maar het ontbreekt hem zeker aan vlijtbetoon ; hij
fchijnt zich grootendeels te vergenoegen met hetgene hij
heeft , en weinig aan verbetering van zijnen toeitand
te denken. Weiligt is het in dezen beperkten ftaat een
gelukkig yolk. Veel fchijnt bij hem nog in den eerften
of oorfpronkeiliken ltaat te zijn. Hiertoe behoort inzonderheid, dat hij nog eene menigte flukken van behoefte
zelf vervaardigt, en zich ook hierbij zeer fchrander betoont; eene omftandigheid , echter,, die itrijdt met den
grondregel in alle door kunstvlijt en handel bloeijende
lan-
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/anden , dat niemand zich iets zoo goedkoop zelf ken
maken, als het de fabrijkant of handwerksman van be
roep ]evert. De landman behoeft immers daarom niet
ledig te gaan. Er zijn weer gewesten, waar de velden
hem niet geftadig bezig houden. In Bazel maakt hij de
fchoonfte zijden linten , in het Saxisch ertsgebergte kanten , in zippenzell linnen , dat in groote menigte wordt
nitgevoerd , in Tyrol menigerlei waren en kleinigheden ,
die buiten 's lands gaan. Zekerlijk ware er , om de
vruchten van zulk eene kunstvlijt met voordeel aan den
man te brengen, meer handel en vertier van allerlei card
in Zweden noodig.
Ik ken het land niet genoeg, om de verfchillende oorza.
ken van druk na te gaan, onder welken mij de Zweedfche
boer fchijnt te kwijnen , en zijne zielskracht en mannelijke waarde te verliezen; want ootmoediger, gedweeer,
zachter,, onderwerpelijker landvolk , dan dit , is mij
nergens voorgekomen; en dat een boer, die een deel der
lancillenden uitmaakt! (Doch dit is flechts een voorregt
in fchijn , om 't welk hij er niets te beter Ian is.) Onder de drie- of vierhonderd boeren, die op mijne reis bij
mij op den wagen gezeten hebben, en met welke ik dus
sneer of min te doen gehad heb, zijn er mij geen zes
voorgekomen , aan welke ik niet dat ootmoedige en
weekachtige befpeurd heb, waarvan ik zoo even gefproken heb. Zij zijn tot alles bereidwillig, laten zich alles
welgevallen , en door een woord of wenk tot gehoorzaarnheid , of waarheen men wil, brengen. Slechts een
paar maal hebben fommigen het gewaagd, iets meer te
vorderen, dan ik gaf; maar zij wisten naauwelijks, hoe
ze een zoo flout begeeren zouden uiten. En ontdekte
dit onze koetfier, hen op eene harde manier afwijzende ,
terftond bogen zij zich , en weken terug, tot dat ik hen
wederriep.
Naar de begrippen van verfcheidene Europifche Volken, is de Zweedfche boer arm; dit is ondertusfchen be.
ltekkelijk. Zijne hut houdt hij waarfchijnlijk voor
warm en goed , en het harde brood, dat hij van longs of
gezeten heeft, voor voldoende aan zijne behoefte. Intusfchen heeft mij iemand, die dikwijls de hutten der
iandlieden bezocht heeft, verzekerd, dat zeer velen onder dezelve het grootfte gedeelte des jaars niet anders
genieten dan brood, aardappelen, melk , boter, en —
11.40 waar dead namelijk gemeen is. Zeus zijn fpek ,
worsMm3
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worsten en hammen , die de boer in Duitschland altijd,
ten minfte gedeeitelijk , voor zicitzelven houdt , is hij
xneestal genoodzaakt te verkoopen. Flan deze fchrale levenswijs , en aan de gewoonte van zich 's winters in
enge woningen en bedorvene lucht op te fluiten, fchrijf
ik het bleek en ongezond voorkomen van vele Zweedfche
landlieden toe.
De kleeding van den Zweedfchen boer is ordelijk en
dragelijk , over bet geheel beter, dan ik voorheen den
boer in Frankrijii en Italie gekleed gezien heb. Lieden
zonder fchoenen en koulen zijn mij veel minder voorgekennel! dan in Duitschland.
Taal.
De EngeNhe en Franfthe talen zijn beide in het Noon
den bruikbaar ; maar in de Deenfche Staten wint bet
verreweg de Hoagduitfche, Met deze kan men tot aan
de grenzen van yutland heel wel te regt komen. Ook
op het Eiland Funen kenden de voerlieden , knechts en
meiden genoeg Duitsch, am de gewone zaken des reizigers of te doen. Ja zelfs op Seeland heb ik geene oor.
zaak gevonden , out mij over mijne onkunde in het Deensci
zeer te beklagen. 're Koppenhagen is bet Duitsch zoo ge.
meen, dat een onkundige aidaar vele dagen zou kunnen
doorbrengen , zonder te weten , dat bet geenszins de
landstaal is. — Maar tusfchen Noorwegen en Stokholtn
is mij bijna niemand voorgekomen , die Duitsch ver.
fond ; en over het geheel meen ik gevonden te hebben,
del de Duitfche taal weinig in Zweden in gebruik is; zoo
dat men er onder tien lieden van aanzien , die Fransch
fpreken naauwelijks den vindt , die .Duitsch verf/aat.
En echter zijn de meeste nieuwe werken, die zij hebben, vertalingen uit het Duitsch. Het getal der nieuwe
Oarfpronkelijk Zweedfche werken is uitermate Bering. 1k
ken ook in geheel Zweden niet anen grooten boekhan.
de/aar ; het getal der drukperfen is niet aanmerkelijk,
en in de landfleden vindt men zelden andere boeken te
koop, dart bijbels en gebedeboeken, die men bij den een
of anderen boekbinder moet opzoeken. Lezeu fchijnt
geenszins eene hoofdbezigheid dezes Yolks te zijn, en
wider den gemeenen man zijn er ontelbaar vele die
nosh lezen nod fchrijven kunnen,
Lands=

VAN ZWEDEN.
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Lands- of Heeren-wegen.
Zweden (het eigenlijk Zweden, gelijk ik het te voren
door eene lijn Noordwaartshepaald heb) munt boven Engeland uit, zoo wel door menigvuldigheid , niet flechts
van hoofdwegen , en van dezuike , die grootere ptaatfen
met elkander verbinden , maar in alle deelen en rigtingen,
zijdelings en naar digt bij gelegene dorpen, zoo dat ik
dikwijls binnen Une mijl afftands vier , ja viff zijwegen
ontdekte ,, even goed als die, waarop ik zelf reisde ; —
zoo wet hierdoor,, zeg 1k, munt Zweden nit boven En.
geland, als door den oorfpronkelijk goeden aanleg dezer
wegen, die ik ats een der grootfte werken in de oude
en nieuwe wereld befehouw , en door derzelver voortreffelijk onderhoud. Ze rusten grootendeels op granitgrond. Daar men oorfpronkelijk zeer zijn werk fchijnt
gemaakt te hebben van dezelve fangs en over rotfen peen
te leiden , heeft men ze voortreffelijk tegen natheid en
overftrooming beveiligd, maar ook onophoudelijk rotfen
moeten doen fpringen. Hierdoor ook kronkelen de we.
gen zeer fcerk , 't geen zeker het fchilderachtig fchoone
vermenigvuldigt , maar tevens den weg gewisfelijk een
vierde Langer maakt.
De voortreffelijkheid der wegen berust voornamelijk
op deze ornitandigheden Vooreerst is nergens zoo
veel, en zoo nabij de oppervlakte des gronds , of zelfs
bloot liggende granitfteen. Ten tweede heeft men nergens zoo veel van dezen of andere lteenen bij de hand,
ter van tijd tot tijd noodige verbetering der wegen. In
de derde plaats bevat geheel Zweden naauwelijks a,po,000
menfchen; en tusfchen fommige provincien gefchiedt het
gering vervoer nog meest over water. Ten vierde, men
kent bier geene zware vrachtwagens; terwijl de raden der
kleine boerenkarren dikwijls niet eens met ijzer beflagen
zijn, en meestal flechts van twee paarden getrokken wordep. Die niet veel heeft, kan niet veel vervoeren ; en
niemand ontvangt veel , wegens de mindere behoeften.
't Geen men nog uitvoert , words meest in de naaste
havens gebragt. En was het van buiten inkomende betreft, in de Steden heb ik algemeen zekere fpaarzaamheid
en gewoonte van te ontberen waargenomen , en de boer
heeft geen geld ; Oost- en Westindifche voortbrengfelen , fpecerijen, koffij, thee, fuiker en dergelijke kent
hij niet, Men behoeft ook , om zich van het geheel vertier
M in 4
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tier in Zweden eenig denkbeeld te vormen , flechts te
zien , hoe weinig fchepen er in alle deszelfs havens liggen , Stokholm en Gothenburg uitgezonderd. Ik houde
den handel van Londen alleen voor gewigtiger, dan dien
van gansch Zweden in den uitge[trektften zin. Ten vijf,
de, Zweden is geen land van doorvoer; het ligt van de
overige wereld afgefcheiden. De weg van Helfingborg
Mar Noorwegen wordt weinig van reizenden bezocht ;
Ilechts weinigen gaan over Tornea naar Rusland, en zelfs
de vaart tusfchen Stokhohn en Abo wordt ipaarzaam gebruikt. Ten zesde , de Zweedfehe wegen warden een
groot gedeelte des jaars volflrekt niet bereden , juist
dan , wanneer ze in Duitschland het meest te lijden hebben. De hoog boven dezelve heen over de fneeuw glijdende flede doet er geen werking op ; want met de flede,
doch ook natuurlijk met deze alleen , reizen de Zweden
's winters veel. Een driekantig houten werktuig met
twee van ongeveer 12 tot 15 voeten lange zijden, en
eene fpitfe punt van voren , wordt door de fneeuw getrokken, en , is de baan vooraf niet gebroken, het rijwig boven op de machine geplaatst , dat nu zelve op
tobben of op eene foort van fleden rust. Tot deze ver,
voering zijn tien , twaalf of meer paarden noodig, en de
boer heeft hierbij weder het meest te doen.
Het is eene zeer fchoone eigenfchap der Zweedfehe
landswegen , dat ze nimmer door water loopen. Elk
water, hoe klein ook heeft zijne brug; zoo rijpelijk
heft men den grondregel overdacht, dat een watertje,
fchoon doorgaans gering , echter fomtijds groot kan
warden.
Eindelijk , men betaalt op de Zweedfche wegen gee,
nen penning to' , maar wel bier en daar iets voor
bruggen.

BEVEILIGINGS-MIDDEL TEGEN HET ONHEIL VAN
DEN BLIKSEM.

elijk ieder Mensch een bijzonder Karakter heeft, dat
hem onderfcheidt van zijns gelijken , zoo leert de
ondervinding, dat ook iederi jaar, wat het weder betreft ,lt insgelijks een bijzonder Karakter heeft, waardoor
dat jaar ouderfcheiden wordt van alle voorgaande jaren.
U4t

BEVE/LIGINGS-M/DDEL TEGEN BEN BLIKSEM. 513

tJit dien hoofde komen mij we6rvoorfpellende Tafelen
even zoo welgegrond voor, als voorrpellingen aangaan•
de het karakter der genen , die in de toekomst flaan
geboren te werden.
De verloopene Zomer ondericheidt zich duidelijk van
nndere Zomers , door eene bijzondere gefchiktheid der
Atmospheer tot Onweders. Geenszins kunnen wij zeggen , dat in dien tiid de warmte zeer onmatig geweest
is , of dat de Thermometer een ongerneen hoogen graad
van hitte heeft aangewezen : neen; maar bij de minfte
verheffing van warmte zagen wij , dat zich wolken formeerden, en dat die wolken weidra veranderd werden in
Donderbuijen.
Geen wonder derhalve , dat wij dit jaar bij die menigte van Donderbuijen ook van eene menigte van ongelukken gehoord hebben , en dat vele Gebouwen in dezen
Zomer door den Blikfem getroffen en afgebrand zijn.
Inzonderheid is dit het lot geweest van vele Boerenwoningen , welke , daar zij in 't begin des jaars nog
eene veilige fchuilplaats verleenden aan de vreedzame bewoners , nu helaas eene prooi der vlammen geworden en
in asfche verkeerd zijn.
Het medeiijden met eene menigte van ongelukkigen,
en de liefde voor de genen , die tot nog toe verfchoond
gebleven zijn , heeft mij bewogen om door dit Maand.
werk eene Waarneming wereldkundig te maken , welke,
wanneer dezelve algemeen doorgaat , een redmiddel tegen die droevige ongevallen aan de hand geeft , dat even
zoo gemakkelijk als goedkoop is. Weshalve het mij
ten hoogfie aangenaam zal zijn te vernemen , of deze
Waarneming door die van anderen hevestigd , dan of
dezelve door de ondervinding wordt tegengefproken.
Doch om ter rake te treden.
Sedert eene reeks van jaren heb ik er mijn werk van g,e.
maakt , om onderzoek te doen naar de ligging der Boerenwoningen, waarin door het Blikfemvuur brand ontffaan
was; het zij dat ik die plaatfen zelf in perfoon bezocht , of
dat ik er, zoo naauwkeurig als mij mogelijk was,
derzoek naar gedaan heb bij anderen. Het refultaat of
de uitkomst van alle deze onderzoekingen beflaat hierin , dat de Blikfem, binnen den kring van mijn ondere
zoek, nergens geflagen is in eenige woning, welke op
den afftand van twintig fchreden , of minder, gerekend
van den voet der woning, omringd was door zoodanige
Boo.
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Boomen, die in den top hooter waren dan het booed
gedeelte van her Buis , (lax door den Blikfem getroffen was.
Uit aeze Waarneming zoude volgen , (bijaldien dezelve bevonden werd algemeen door te gaan) dat hooge
Boomen , (halide digt bij Gebouwen , van dezelfde uitwerking zijn als Afleiders , die anders haven op dezely en geplaatst worden , volgens de uitvinding van den
beroemden FRANKLIN ,' waarvan elk deskundige wel de
nuttigheid erkent, maar er geen gebruik van maakt,
Tneestal uit hoofde van derzelver kostbaarheid.
Voorts zoude hieruit volgen, dat het, ter beveiliging
van Boeren-woningen voor de toevallen van Onweders,
gelijk ook van Schuren en Hooibergen, niet alleen raadzaam zoude zijn, om dezelven , op den afftand van twintig
of minder fchreden te emringen door fchielijk opwasfende Boomen , maar dat het geen redelijk mensch ten
kwade zoude kunnen duiden , bijaldien zulks door eene
Wet van den Lande bevolen wierd. Aileen behoorde
mien zich in zuik een geval te wachten , gedurende een Onweeder, under zoodanige Boomer' niet te gaan
builen , 't welk door de afleiding en daar langsloo.
ping van het Biikfemvuur ligt doodelijk zoude kunnen zijn.
Schoon nu wel ieder Boom , mits tot de behoorlijke'
lengte opgewasfen, ter bereiking van dat oogmerk
doende is, fchijnen echter Denneboomen , nit hoofde
dat zij puntige bladeren hebben , daartoe het verkies•
lijkst en het meest gefchikt te.zijn.
Dat gevoelen rust
op de volgende Proef van Dr. FRANKLIN , en op de
volgende Waarneming van den Hr. WILCKE , beide te
vinden in PRIESTLEY ' S Gefchiedenis der Eleariciteit
D. H. bl. 70 env.
Proef van FRANKLIN is deze. Hij veronderifelt,
in de eerile plaats , ` dat eene Donderwolk, die ons, wanneer wij dezelve boven ons van de aarde befchouwen,
als done wolk toefchijnt , eigenlijk beftaat uit eene hoofdwolk, en vervolgens uit eene menigte van kleine wolkjes,
die als een keten van de hoofdwolk afdalen en voortloopen , fomtijds tot bijna aan de oppervlakte van de
ztrde ; waardoor de Eledrieke Ilof worth voortgeleid
tot op de voorwerpen , het zij Boomen , Gebouwen,
Beesten of Menfchen , die zich op de aarde bevindene
Voorts veronderftelt hij, wanneer die keten van wolken
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ken door den wind over puntige ligchamen words beengedreven , dat dan die kleine wolkjes , zoo dra ze zich
van hun eleariek vuur ontlast hebben, zullen worden
terug geiloren, en daardoor opkiimmen en zich bij de
'
hoofdwolk opeenpakken. — Die veronderftelling
nu bewijst hij door de volgende Proefneming. Men hange,
zegt hij, aan het einde des eerften Conductors, ftaande
voor de Schijf der Eledrifeer-machine , drie losfe vlokjes katoen , door dunne Braden, Van hetzelfde katoen
gefponnen , aan elkander gehechte Wanneer men daarop de Schijf begirt om te draaijen , zal men zien , dat
deze vlokken zich uitbreiden naar de tafel toe, waarop
de toeitel ft2at; doch wanneer men nu onder het laagfte eene punt houdt , zal men ontdekken, dat
dit vlokje tot het tweede opklitnt , het tweede tot het
eerfte, en alien te zamen tot den eerften Condu&or, alwaar zij zullen blijven , zoo lang men de punt onder
hen vasthoudt. Dit is de Proef van FRANKLIN, wake de Liefhebbers der Eledriciteit bij onderzoek zullen
bevinde pi overeenkomitig met de waarheid te zijn.
Wat nu, in de tweede plaats, de Waarneming van
den Heer WILCKE betreft , ons dunkt dat dezelve niet
beter kan voorgefteld worden dan met 's Mans eigene
woordcn. „ Na het ontvangen van een Brief vanbden
„ Heer FRANKLIN , waarin hij mij de gemelde Proef had
„ medegedeeid , [de Proef, narnehjk , van de katoenenvlokje$
aan den Condu0o71 void ik zijne veronderileiling, op
„ den no Aug. 1758, in de Natuur bewaar„ heid. Op dien dag , eene aanmerkelijke hoogte be„ kiommen hebbende, zag ik van daar, dat eene groote
„ wolk , met eene reeks van dunne wolkjes onder zich,
9 , over een Bosch van hooge Dennen werd heengedreven. De kleine wolkjes, zoodra zij boven het Den„ nebosch gekotnen waren, ontdekte ik zeer zigtbaar,
„ werden eerst naar de laagte aangetrokken, maar rey zen vervolgens fchielijk naar de hoogte, en veree„ nigden zich aidaar met de groote work.”
Deze is de Waarneming van den Heer WILCKE; lilt
hoofde nu van dezelve , en van de gemelde Proefnerning
van Dr. FRANKLIN fchijnt het, dat Denneboomen , in
een Onweder, ter beveiliging van Gebouwen, onder alle
Boomen de gefchiktfte zijn; vermits zij, ter oorzake van
hunne puntige biaderen , tot behoedmiddelen verftrekken, waardoor de met Blikrem-vuur bezwangerde wolken
ver-
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verhinderd worden, daar ter plaatfe zich van bun overtollig vuur re ontlasten, en verpligt worden zulks elders
te doen, daar de uitbarfting minder fchadelijk is.
Deze done aanmerking zal ik hier nog bijvoegen , dat
ik dikwijls Boomen gezien heb , door den Blikfem getroffen , maar onder die nooit eenige foort van Denneof Pijnboomen. — Of ook deze Waarneming doorga ,
is mij onbekend ; maar zoo ja , hoe raadzaam zoude het
dan niet zijn, alle Gebouwen op bet Land te omringen
met Denneboomen, en hoe zoude door dit Bering en onkostbaar middel jaarlijks veel fchade en veel droef held
kunnen voorkomen worden!
ICHNEUTES.

BRIE? VAN MEJUFFROUW PETRONELLA MORNS
VOOR DE EER HARER SEKSE, BELEEDIGD IN
EENE RECENSIE IN HET TUDSCHRIFT :
DE SCHOUWBURG.

Aan de Uitgevers der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijne Heeren!
ret zij mij vergund, door uw geacht en alom gelezeu
jj wordend Maandwerk openlijk aan alle beminF
naars van wide en:nieuwe Vaderlandfche Letterkunde te
veiklaren, dat ik mij, en voorzeker ook alle letterminnende Vrouwen met mij, van harte beklaag over eene
Recenfie, betreffende de Redevoering over 'lima en Ma.
ria Tesfellehade, Dochters van Roemer Pisfcher,, door den
1-ieer j. SCHELTEMA , Lid en Secretaris van het Koninklijk Inftituut te Amfterdam.
Deze voor mij zoo ergerlijke Recenfie is geplaatst
No. 8. van den Schouwburg van in- en uitlandfche Letter..
en Huishoudkunde. 1k hat aan den Receafent ook der Re.
cenftnten over, om de waarde of onwaarde der aanmerkingen op de bovengemelde Redevoering, hier gemaakt,
over bet geheel te bepalen. Het is alleen de zaak der
Vrouwen, die ik mij voor bet tegenwoordige aantrek;
fchoon ik toch den Heer Scheltema moet en wil regtvaardigen, daar hij niet de gunst. der Vrouwen inroept bij
bet beoordeelen der herfenvruchten van de Dames Visfther,2
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feher, gelijk de Recenfent fchijnt te begrijpen, neen;
de Heer Scheltema is meer dan duizend anderen over.
tuigd, dat, bij het beoordeelen der kunst , vooral Beene gunst, maar alleen gezond verfland en onvervalscht
gevoel vereischt worden. De maar al te veel vergete.
ne , fchoon onfterfelijke namen dier twee verdien(telijke
Vaderlandiche Vrouwen herbloeijen onder ons door de
zorg en kunstliefde van den achtenswaardigen Scheltema; en het zijn deze , door hem als bezielde namen
die aan de koesterende zonneftralen der vrouwelijke gunst
worden aanbevolen.
Doch het is in de eerfle plaats de waarlijk ons verne•
derende veronderflelling , dat de uitgebreide Aanteekeningen , die bij de Redevoering gevoegd zijn, door Beene Vrouwen zullen gelezen worden , waarover ik mij te
beklagen heb. Het is waar, de algemeene regelen van
vrouwelijke opvoeding, en de enge kring , waar binnen
de Vrouwen zich meestal bepaald zien, zijn weinig gefchikt om de zucht voor algemeene kundigheden onder
dezelve op te wekken. Doch de neer Recenfent doet
de Vrouwen onregt, door haar als zoo beuzelachtig te
befchouwen dat de verdieniten van twee fieraden harer
fekfe haar volkoinen onverfchillig zouden zijn. Vele ,
dit weer ik bij ondervinding , hebben de Redevoering
van den Heer Scheltema, benevens de Aanteekeningen ,
met graagte gelezen , en zijn trotsch op de waardige
Dochters van Roemer Visfcher,, die toen reeds, toen de
vrouwelijke opvoeding nog genoegzaam alleen tot de
keuken en de linnenkamer bepaald was , toonden, tot
well( eenen trap van befchaving en ontwikkeling de
geestvermogens der Vrouwen zich, bij de geringfte aanleiding, verheffen. De Heer Recenfent fchijnt
tot die ffroeve, eigenbatige Geleerden re behooren, die
zich angstvallig maken, dat, wanneer Vrouwen zich
op het beoefenen van oude Letterkunde beginnen toe te
leggen, de huishouding over het algemeen , en de fpijs.
bereiding in het bijzonder, daar veel bij lijden zouden.
Soortgelijke Geleerden zagen voorzeker liever een boek
over de Kookkunst aan de Vrouwen opgedragen , dan
een boek met aanteekeningen over oude Dichtkunde;
zonder te bedenken , dat de waarlijk verIlandige en geoefende Vrouw hare fchoone pligten als huishoudfter en moeder even weinig kan vergeten , als de brave
inannelijke lettervriend zijne dierbare huisfelijke belangen.
To
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In de tweede plaats er7erde mij de volgende uitdruk.
king des Recenfents : De Verhandeling over Anna en Mariet
Tesfelfehade zal voor onze Vaderlandfche Letterkunde niet
nuttig zijn, of den Heere Seheitema geen roem aanbrengen;
het onderwerp is te nietig: -- Het onderwerp is te nietig!
Trekt zicli niet een Vriend der Vrouwen , of der vrouwelijke letterkunde, deze beleedigende uitdrukkingen aan ?
Twee beroemde Dichteresfen uit de Zeventiende Eeuw ,
twee Kunstvriendinnen van Hoof:, van Yonele1, van Cats,
van Huygens en van andere oniterfelijke mannen, zijn
dan een te nietig onderwerp voor den hedendaagCchen
Redenaar? Is alles , wat Hooft en andere fieraden des
Vaderlands tot lof van Roemer's Dochters hebhen ge.
zegd , niets dan de latfe vleijerij of vooringenomenheid
van Dichters en Mitinaars? Floe nietig zouden , indien
dat waar was , dan deze altijd groote mannen in mijn oog
worden ! Maar nooit z al men mij, hij voorbeeld , doen
gelooven , dat Hooft, wiens cmverbasterd gevoel ,wiens
fljn gefcherpt oordeel hem toch niet zal betwixt won.
den , — dat Hoeft , zeg ik , hij het hcoordeelen der ver•
taling van Tasro door Maria Tesfelfehade , zich altijd
door hare bevahige geaalte en luchlig morgenkleed zou.
de hebhen laten verbijsteren. Waarbik , indien dit onderwerp der Verhandeling van Scheltetna te nietig is,
wat zoucie men aisdan van een aantal kunstwerken der
Oudheid , die voillrekt zonder bedoeling om hart en ze.
den te verbeteren vervaardigd zijn, wet niet moeten zeg.
gen , en die evenwel met zoo veel moeite, ten koste
van zoo veel did en hoofdbrekens , uit het flof der ver.
getelheid opgedolven worden? De ware Kunstvriend eer.
biedigt elke onwelkbare bloem , die op het graf der
Eeuwen ontfpruit. De overgeblevene lettervnichten der
beide Dichteresfen prikkelen den naijver van hare jongere Zusters, die den kunstminnenden Scheltema, voor
bet aanwijzen en doen herleven van dezelve, den dank.
baarften lof toezwaaijen. De zwakheden in de verzen
van ilnna en Maria Tesfelfehade mitten door elk , die
bet ware kunstfchoon kan gevoelen , even weinig nagevolgd worden , 2.1S de zwakheden van Griekfche , Ro.
ineinfche of andere Dichters ; en hij, die geen gevoel
voor dat fchoon heeft , zal ook voorzeker door
de gebreken dezer Dichteresfen niet bedorven worden.
1k hoop en vertrouw , dat een van onze Vaderlandfche
Lettervrienden zich het onregt , door den meergemelderi
Re*
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Recenfent bet vrouwelijk gellacht aangedaan , zal aantrekken. Het ontbreekt ons toch nog niet aan zulke
edelmoedige Mannen, die zich met genoegen door Vrouwen in het oefenperk der Letterkunde zien op zijde theyen; aan Mannen, die de Vrouwen niet flechts in Nat
rekenen tot het lezen van beuzelachtige romans en vertellingen , maar ook tot het onderfcheiden van zedenbedervende en hart-verbeterende gefchriften , zoo we!
als tot het opzamelen van nuttige kundigheden. Neen,
het ontbreekt ons nog niet aan zulke edelmoedige en
waarlijk wijze Mannen, die zich verblijden over de toenemende hervorming der vrouwelijke opvoeding. En
aan eenen uit die edelmoedige , die weldenkende Geleerden, hij zij dan wie hij zij, beveel ik onze verdecliging ten ernfligtle aan.
PETRONELLA MOENS.
•■■•■■■■•••••■•ftwit

c ENGUZA,
OF DE ZINNE N.

Eene Indiaanfche Gefchiedenis.

De

Ridder DE Nuamez, een Fransch Officier, nam den
vredestijd te bant orn te reizen. Na eenige maanden
Engeland vertoefd te hebben , ging hij aan boord van het zelfde fchip, hetwelk den Roione1 SYMES mar Pegu moest brengen. Nn verloop van twee jaren in Frankrijk teruggekeerd,
deed hij van het Rijk der Birmans het volgende verhent.
Niet verre van de monden van den Ganges en Thibet
tusfchen Crina en den Archipel van ?defers, ligt het vruchtbare land, door de Ouden het gouden Cherfonefus genoemd,
en hetwelk tegenwoordig door een' der Zonen van den Vera
overaar MINDERAGEUS worth beheerscht. Deze krijgshaftige
wijsgeerige Vorst heeft den naam van een' zijner Voorzaten
sangenomen; zijn naam is EINGA - DELLA ; hij heeft zijn vetblijf gevestigd in de nienwe flad Ummera-Poura , aan de
bioemrijke boorden van de rivier Irrouadi, Wier golven ilof.
goud meciefpoelen.
Het pnleis van BINGA -DELLA heeft de fchildeochtigfle Jigging, bij de iladspoorten, in het hellen van eenen heuvel,
die door de eertie zonneitralen worth verlicht. De tuinea verfpreiden zich door de vlak:e ; zij wordea van de
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rivier doorfneden, die zich in twee armen verdeelt, en aldaat
fraai beplante eilanden formeert , op Welke de Koning verfcheiden Kiosken heeft doen bouwen , tot verfchillende oogmerken beftemd. In een dezer tempels vergaderen dikmaais
de Munis (Birmanfche wij g geeren), de opperhoofden der Priesters van BOUDI-I (*), zijnde geestelijken en dichters tevens ,
en die de gewijde verzen van MENON (f) zingen. De Vorst
zit voor in de vergadering , en ftelt zijn vertnaak in de opgave van zede- en itaatkundige voontellen, van ware hij de
oplosfing verwacht. Boven den ingang van dezen tempel
itaat een opfchrifc met gouden letteren, hierop uitkomende:
ZoEK DE WAARHEID ; VERBERG DEZELVE VOOR NIEMAND ,
VOORAL VOOR DE KONINGEN MET. Dit deed mij een gun-

itig opvatten voor eenen Vorst , die dusdanig
eene zinfpreuk heiligde , en ik `zocht naar gelegenheid om in
zijne tegenwoordigheid te worden toegelaten. Dit viel mij
niet moeijelijk. BINGA- DELLA beminde de Europeonen ; zijnd
tolken had hij de voornaamfte hoven doen bezoeken , om er
de talen en gewoonten te lecren. Zoo dra hij had vernomen
dat de Kolonel SYMES een Fransch Officier bij zich had, die
vrijwillig reisde, een' vriend der kunften en der natuur, list
hij mij op eenige feesten noodigen , en op de zamenkonta
flen , welke hij met zijne Munis in de Kioske der Waarheld hield.
Op zekeren dag, dat wij , op fatijnen divans gezeten, en
met den Koning forbet gebruikende, eenige wonderfpreuken
beredeneerden , zeide de Vorst , zich wendende tot den hooga
bejaarden ALOMPRA, zijndn corn , het opperhoofd der Birmanfche Priesteren: „ Wijze Priester,, die de bron der men„ fchelijke driften kent , en wins ventand onze onflerfelijke
„ hernia- lustre (1) heeft ontworpen , in eene onzer voor„ gaande zamenkomflen hebt gij mij bewezen ,dat onze natuur,, Bike fmarten en vennaken altijd uit ot*e zinnen ontfton,, den , en met onze aandoenlijkheid verwisfelden ; onderrigt
„ ens nu eens, welk het zintuig zij, welk, door zijne fiin„ held of zijne aandoenlijkheid, ons den grootften wellust
„ aanbrenge.”
Na eenige oogenblikken bedenkens , antwoordde ALOMPRA,
dat, het vermaak als eene eenige gewaarwording aanmerkende, het zintuig , dat hetzelve het gereedst deed ontdean , en hetzelve langst deed voortduren , zonder tegenfpraak het gevoel was , omdat dit het meest algemeen verfpreide zintuig is.
Een Munis bragt daartegen in, dat het gefchil aldus niet
bet+.
(9 'God der Birmans.
(t) Eene foort van Indiaanfchen Profeet.

(I) Yeraameling van wetter,
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beflist werd , omdat alle zintuigen tot het gevoel alleen konden
wordei. teruggebragt, en des Konings oogmerk was te weten,
of, onder de genietingen, welke het gezigt, het gehoor, de
reuk, de fmaak en het gevoel ons aanbrengen, men in het
algemPen meer wnarde moest hechten, en eene beflisfende
voorkeuze geven aan de zulken , die door een zintuig meer
dan door een ander verwekt worden.
„ Het is ZOO, " hernam !HNGA - DELLA , dit is de ware
ftaat des gefchils. Is het vertnaak levendiger , wanneer het
tot ons konit door de oogen, dan door de ooren, of het
„ gevoel? Een goede maaltijd draft mij; een welluidend Concert bekoort mij; eene fehoone Flavin betoovert mi l door
„ hare lief kozingen ; maur elite dezer genietingen heeft eene
zeer onderfcheidene waarde, en onder de menfchen is mij
„ de fmaak altijd voorgekomen dermate verdeeld te zijn, dat
„ ik wel wilde weten, wat er fteiligs in elk dezer vermaken
t) zij, en of er, voor den mensch, zoodanig bezintuigd , dat
hij ze alien in derzelver volkomenften nadrnk kan gevoe„ len, niet eenige redenen zip, het eene boven alle de ande11, ren te fchatten.”
De eerwaardige Birmans, die LOCTIE nosh CONDILLAC had.
den gelezen, redeneerden alleen volgens het natuurlijk Licht
van hun verfland, en waren alien van verfchillende gevoelens, omdat zij flechts uit bunne perfoonlijke gewaarwordingen oordeelden. De Koiiing, zich voorts tot mij wendende,
vraagde mijn gevoelen.
„ Ileer!" gal ik tot antwoord,
het vermaak is bijkans altijd een volkomen genot voor het
meerendeel der menfchen ; doch onderfteld zijnde, zoo als
95
„ daar even de eerwaardige ALOMPRA zeide, dat eene aangename gewaarwording kan geifoleerd worden, is deze ge2)
waarwording altijd betrekkelijk tot het zintuigelijk geftel
55
„ van hem, die dezelve gevoelt, alstnede tot zijnen onderdom, zijne ondervinding, en tot her denkbeeld, welk hij
59
aan het verrnaak hecht. Ter oplosfinge der vraag, door
55
uwe Majefteit voorgefteld , zuude men eenige proeven
moeten nemen omtrent
Jong, onbedreven en gevoelig
05
„ perfoon, volmaakt bezintuigd, zonder vooringenomenheid
en vooroordeelen, maar Wiens ziel door eene opkomende
,, drift tot wellust was gellemd; van tijd rot tijd zoude men
„ een zijner zinnen moeten doen werken, vermijdende de an„ dere daarin te doen deelen, en hem verzoeken , verflag te
s, doen, bij elke proeve , van heteene hij had gevoeld.”
, Ik ben met u van gevoelen ," hernam de Vorst, „ dat
,, 9deze proeven ons veel Licht zouden geven; maar waar zal
„ men een gerchikt voorwerp vinden , um er deze proeven op te
nemen?" — , fleer!" fprak ALOMPILA, zich butgende. „in
,, het groote Kioul(*), waarvaa gij het befluur Inii bebt toe..

40 Ver.
(A ) Een Klooster.
UNG. 1809. No. Ia.
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„ vertrouwd, is een jonge Aankomeling van het Hoed van
SCHEMBAEN, overwinnaar der Siamezen; zijn naam is CHEN.
„ GUZA ; ouderdotu , negentien jaren ; hij is geboren uit de
„ fchoone MINDERAGEE, die in de afzondering na den
„ val van haren doorluchtigen gemaal. CHENGUZA is zoo
„ fchoon als de groote AVATAR (4), en hoewel tot:fret pries-

„ terfchap in de ftrengheden van het kloosterleven opgevoed,
„ bezic hij eene levendige verbeeldingskracht, zucht tot ver„ meerdering van kennisfe, en een' overhellenden trek tot
„ den wellust. Indien de geachre Vreemdeling ons het plan
„ der proeven wil mededeelen, welke men op dezen weetgie„ rigen en leerzamen Nieuweling zoude kunnen nemen , geloof
„ ik, dat hij, door zijn gedrag en zijne bekentenisfen, ono
„ beiangrijke waarnemingen zoude mededeelen.”
Straks hierop gaf BINGA - DELLA bevel , dat CFIENGUZA ter
mijner befchikkinge zoude gefteld worden , en volmagtigde
om in zijn paleis alle de noodige toebereidfels te maken, die den goeden uitflag onzer proefnemingen konden ver.
zekeren. De dag, daartoe bepaald, was de wederkomst der
zevende zon. De Kolonel SYMES had kundige kunflenaars en
werklieden aan booed, die bet Londenfehe tooneel hediend hadden ; hij gaf mij verlof,, mij van hun te bedienen , en alley
was gereed tegen het beftemde tijdftip tot de beraamde inwijding.
In den morgen deed BINGA-DELLA de Munis in de Kioske der
Waarheid vergaderen. CHENGUZA, van ALOMPRA verzeld , werd
binnen geleid, en buog zijne knie voor den Koning; hij was
gekleed in een fang neteldoeksch gewaad, met ontbloote armea
en hoofd; zijn haar golfde in natuurlijke lokken fangs zijne
fchouders; hij had een zedigen en vasten tied; zacht was
de opflag zijner oogen , en zijn geiaat teekende braafheid.
„ Jonge Birman1” dus fprak hem de Koning aan, „ het
• gelukkigfte lot is u befchoren, indien gij opregt wilt zijn
„ in de antwoorden, welke wij van u verwachten; gij zult
• onderworpen worden aan geheimzinnige proeven , die de
„ zorg uldigtte opiettendheid vorderen. Ik eisch van u reken„ khan van alle de aangename en onaangename gewaarwor„ dingen , welke gij zult ondervinden, dat gij dezelven met
elkander vergelijkt , en vooral de zoodanigen aanduidt,
„ die u het fterkst getroffen behben. Belooft gij dat?” —
„ Hem. ,” antwoordde CHENGUZA , „ ik zweer, u to zullen
„ gehoorzamen, en ik bid Both] , mij bet lot waardig te
„ waken, welk uwe Majefteit over mij heeft befchoren.”
„ Voordat wij uwe inwijding beginnen," hernam
DELLA , „ antwoord mij, jongeliug I Ziuts gij het gebruik der
te(*) Aflammeling van swan.
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rede hebt gehad, welk is het voorwerp, dat uw hart flerkst
heeft getroffen ?" Op deze vraag verfpreidde zich een beminnelijke blos over tie wangen des jongelings. „ Gij herinnert
nog den dag, Heer 1" hernam de jongeling, ,,
welken
I uwe Yiajefleit bare plegtige dankzegging kwam doen
„ den grooten SOMMONA-CODOM voor den voorfpoed uwer
,, wapenen tegen RAJAHADI , die haar de fchatting van wine
„ elefanten durfde weigeren; gij werd gevolgd van owe Staats-i
„ dienaren en- van alle uwe Opperofficieren; maar de rijke
11, butt, op uwen vijand behaald, werd door uwe Vrouwen ge„ dragen, die denzelven aan den voet der altaren nederleiden.
„ Onder dezelven muntte ult de ionge AZATS
eene Georgifche vrouw geboren , en fchooner nog dan hare moeder;
„ op een purperen kusfen droeg zij den boog van good en
„ ebbenhout, welken gij den trouwetoozen Siamees ontwel„ digd hadt. TerwijI zij mij den boog aanbood, om then
„ aan eene der tempelkolommen op te hangen , ontmoetten
„ hare fchoone oogen de mijne; een levendig inkarnaat kleur„ de hare wangen. Niet zoo fnel is de blikfem, als het ver„ maak, welk in een oogenblik miin hart ontroerde; ik voel,, de mijne knieen knikken ; mijnen mond ontfnapte een
„ zucht; ik konde mijne oogen niet van AzATs afhouden.
Zints dien dag heeft eene onvriiwillige droefgeestigheid
2, mij bevangen, en ik voel , dat in de eerwaardige verrigtin„ gen van het priesterfchap , •wnartoe men mij beflemt,
„ nouon mij geen zoo zoet vermaak zal kunnen doen fmg..
,, ken, ats het zien van AzAfs mij heeft aangebragt.”
De Koning deed mij door een' wenk zijnen wit vernemen, dac
men van deze bekentenis zich moest hedienen in de proeven ,
welke CHENGUZA moest ondergaan. Vervolgens zich tot den
Nieuweling wendende: „Ca, jongeling!” zeide hij, ik ben
„ voldaan over uwe opregtheid; volg dezen Vreemdeling en
ALOMPRA; gehoorzaam bun, als mij zelven; heb vertrou„ wen, hoop en aandaeht 1 ” Thans naderde er een flaaf; hij
overhandigde mij een' zakdoek , waarmede ik CHENGUZA
blinddoekte , en ik geleidde hem nevens den Priester in eene
donkere grot, met mos gevloerd , en flaauw verlicht door
eene lamp, die aan het gewelf hing. Wij deden CHENGUZA
nederzitten en ontblootten zijne oogen. Nu vane ALOMPRA
het woord, en zeide: „ Mijn waarde Zoon! ooze doorluch4
„ tige Souverein bemint u; gij hebt de bevelen gehoord,
welke hij u gegeven heeft; maak u zijne goedheid waar,, dig, door alle verwijdertng uit uwen geest te verdrijven.
Naardien het fpreken u verboden is, tot dat de Koning zich
„ voor uw gezigt vertoonE, zie bier fchrigtafeltjes, op welke
2:

(o) Ben andete num van ammo,
N a
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„ gij uwe gedachten zuit opteekenen , zoo- dikmaals gij,
het Licht zult aanfchouwen."
Naauwelijks had ALOMPRA deze woorden gefproken , of de
grotlamp ging uit; wij verlieten CHENGUzA oils best doende
om hem verrasfingen te befparen , door hem waar te nemen,
zonder dat hij ons vernam.
Na eenige oogenblikken iiilte en volflagene donkerheid, zag
de jonge Birman een zacht licht in zijne afzondering doordringen; hij fond op, en wendde zich naar de plaats , van
Welke hij dacht dat het licht kwam; doch eensklaps doet
een vuile en walgende flank hem rerugdeinzen; hij wit een
zuiverder lucht zoeken, maar al de lucht; die hem omringt,
is reeds bedorven; zijne adembaling wordt belemmerd; drei.,
gende in zwijm te vallen , iegt hi] zich neder op de bank vary
mos, van welke hij was opgeliaan. - Oogenblikkelijk komt
een zachte zuidewind hem verkwikken; hij ademt weder; zijne borsc verwijdc zich ; de flikdampen zijn verdwenen; hij
verbeeldt zich , den liefelijken geur van hioemen in te ade.
men; hij onderfcheidt den reek der roos, die der jasmijn,
van den Oosterfchen fandel, en van den amber; ondanks zijn
zoeken kan hij niet ontdebken , van waar deze aangename
gewsarwoedingen komen. Allengskens vermengen zich deze
liefelijke geuren; nog al doen zij tijnen reuk aan, maar zonder aldaar vermaak aan te brengen; derzelver flerkte zelf vermoeit en valt hem lastig , en hij fchrijft op zijne tafeltjest
„ De zulvere en heldere lachr van een freci landfchap, door
„ den morgenfond verlicht, hat zich liefelijker admen , dan
„ de bedi,velinende bieemen, of de wicrook, die op het al„ tsar der Guden la,.andt.”
Nu verfchijnt ALOMPRA in de grot, en zegt tot CHENGUZA:
„ Des Konings ooginerk is niet, dat uwe krachten verzwak„ ken; reeds zijn 'er negen uren verloopen, zints gij geene
„ fpijze hebt genuttigd; gij moet eene lastige behoefte ge„ voelen ; mast- des Vorften bevel eischt, dat gij de uitgele„ zene fpijzen , die u zullen worden voorgezet, moet zien
noch ruiken ; uw mond alleen zal dezeive fmaken.”
CIIENGUZA onderwerpt zich , en een kunflig gewerkt half
masker beneemt hem het gezigt en den ituk. Straks wordt
hem eene tafel voorgezer, en de jonge Birman neemt op
den tact de geregten, die hem worden aangeboden. Van een`
uitgezochten fmaak waren deze geregten, doch alien nieuw
y our hem; hij kende derzelver gedaante noch kleur;
card , konde hij niet raden. Zoo dra de honger, die
hem prikkelde . gefild was, fcheen zijne nieuwsgierigheid te
zijn verminderd; hij bragt eenig fuikergety4k aan zijne lippen,
mane leide het welhaast neder, proefde verfcheiden kosthare
wijnen , met eene weer verbaasde dau voldane bonding, en
Pf
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gaf een teeken , dat de tafel moest worden weggenomen.
Men voldeed aan zijne begeerte, en hij wend ontmaskerd;
titans zijne fehratafeltjes opvattende, fchreef hij : „ De rij, pe en vermiljoenen vrucht, van den boogaard geplukt,
„ flreelde tevens mijne oogen , mijnen reuk en mijnen fmaak ;
• ik fchat dezelve boven de geregten ,mij voorgezet; dezelve
„ hebben het fterke verlangen, mij doen behouden OM ze te
• kennel:, en de fpijt, dat ik dezelve aan mijne veareelding
„ niet kan voorftelien."
Ik had alles in gereedheid gebragt tot eene nieu we proeve ; ik
vervoegde mij bij den Priester,, en wij bragten CHENGUZA in een
rond vertrek, alwaar geen Licht binnen kwam den door een dirt
gees, waarmede het gewelf was behangen ; de fpierwitte muur
was met geenerlei fieraad bekleed, hetwelk de aandacht konde
trekken. In het midden dezer Rotonde itond geen ander
buisread dan een bed zonder vernerfels, met een fink taken,
tionker van kieur en effen , overdekt. „ Neem uwe rust, mijn
„ Zoon!" fprak ALOMPRA: „ mogt de goddelijke !sound u
„ een ongefloorden !hap zenden I" De jonge Birman /eide zich,
op het' bed neder, en wij verdwenen nit zijne oogen; terwij1
wij echter door verholene openingen CHENGUZA konden gadeNa rondom zich te hebben gekeken, niets Ziende,
betwelk zijne gedachten konde bezig houden, volgde hij
AL0MPRA ' S read, en trachtte te flapen. Toen wij clichtetr dat
zijne zinnen bevangen waren , deden wit een fein ;' eenige
muzijkanten hieven eene zachte Symphonie tan. Wellastiglijk roerden hem deze welluidende klanken , zonder hem to doers
ontwaken; maar een flag van de ` tam-tom maakte een elude
son deze aangename bezwijming: ontrust en Verbljsterd tees
hij overeinde; hij luistert: eenige toonen van de Harmonica
'sten zich hooren; hij fast verbaasd, beeft, en verdubbelt
zijne aandacht; zijne ademhaling words flerker. Allengskens
doen wij deze defrige , betooverende en treutige harmonie
berhalen: wij zien zijne oogen van tranen ovetloopen; thane
bief ALOMPRA , met eene mannelijke en heldere item, bet vol-

gende Recitatief eau:

Voeg , fchoone AZATS voeg uw item , zoo zacht en teeder,
Bij ons eerbiedig maargeluid;
Nooit hoort de Hemel bee gereeder,,
Dan door een fchuldloos hart geuit.
Op het hooren van den man! van AZ4r8 hloosde, en yerbleekte CHENGUZA tevens ; wendt zich near dien karat,
van waar de Item fchijnt te komen, en bet roerloos, in afwachting van het uitwerkfel van aLOMPRA'S noodiging. Eent
Nn 3
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jonge Zangeres laat, na een' melodieuzen voorzang, het vol.
gende gebed hooren:
A Eeuw'ge Wijsheid! Birmans Vader!

Geld de Miran van uw geflacht;
Befeherm bun jeugd en kracht te gader ;
Verweip den wierook niet, op 't outer aangebragt!
Wee ftervelingen, wier verwoedheid
Tot haat wedrkeerig wordt vervoerd!
Dank zij uw' nooit volprezen' goedheid
Wij zijn door Iiefde aaneengefnoerd.
Overal zocht CHENGUZA naar eene opening, door welke hij
de gene , die hij voor AzAls houdt, kan komen te zien;
hii zit gevangen. Uit fpijt neemt hij zijne
vruchteloos
blette , en fchrijft: „ De item te hooren van haar, welke
„ men bemint, en zich in de onmogelijkheid te bevinden van
„ haar te zien , is eene ftraffe. De best uitgevoerde muzijk
,, !evert niets dan ijdele klanken, wanneer zij niet een voor„ werp fchildert, welk ons behaagt.”
Nu traden wij in de Rotonde, en verzochten den jongen
Birman , zich van zijne kloederen te ontdoen; alleenlijk eiscips
ten wij, dat hij zich omwond met een' Indiaanfchen gordel ,
die, door een bijzonder maakfei, ons de welvoegelijkheid vet.9
zekerde: want hij was indiervoege vastgehecht, dat CHENGUZA
er zich niet van ontdoen konde. Aldus geleidden wij hem in
eene volmaakt donkere galerij. „ Doorloop," zeide ALom,
PRA tot hem, deze ruimte naar alle zijden; verneem, was
„ het bevatte; indien gij Licht begeert, klap dan driemaal in
t , uwe handen , en gij zult verlicht worden." Zorgvuldig
;reeds CHENGUZA over een hermelijnen tapijt ; hij raakt de
meubelen aan , welke hij ontmoet, en met vermaak ftrijkt hij
met zijne hand over fatijn, fluweel en gepolijst ivoor: geen
haek , geene punten doen hem voor flooten vreezen; alles
wijkt voor de geringfle drukking: in zijnen weg onttnoet hij
een' veerkrachtigen floe', hij gaat zitten; ftraks voelt hij over
!ijn geheel ligchaam den invloed van het fijnfle dons, dat zarht
over zijne laden glijdt, en aldaar eene liefelijke kitteling veroorzaakt ; hij beefs van we/lust ; een zocht windje doet zijn
ban todderen. Deze toefland behaagt hem , en hij fmaakt
daarvan de bekoorlijkheden ; welhaast, echter , boon hij
rand mast hem zich bewegen: eene hand nadert; hij vat die;
bet is eene vrouwenhand. Zij wil vlusten ; hij, rijst op en
drukt
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drukt haar in zijne amen: de buigzame en fraaije gefhlte van
Naar, welke hij vasthoudt, doet hem anti Az%Is denken; hij
wil fpreken , maar des Priesters bevel en zijn eed wederhouden hem. Terwijl hij het voorwerp, waarvan hij meester is,
en hetwelk in zijne armen beefc, tracht te herkennen , legt hij.
de hand op deszelfs hart en voelt het fnellijk kloppen; zijn
eigen hart is in geene mindere beweging. Een zucht ontglipt
de fchoone gevaagene : zij wil zich nit CEIENGUZA ' S armen
losmaken ; maar de zijden kleederen, welke haar bedekken ,
vallen haar gedeeltelijk af; zij beeft, zich zoo goed als naakt
gevoelende in de magt van den jongen Birman, wiens lig:vaardige mond den haren zoekt en dien reeds ontmoet heeft.
Des jongelings verrukking is nu ten top gerezen; doch eensklaps komt hem de gedachte te binuen, dat hij misfchien
eene list ten doel heat , en dat bij, in plants van AzAls , eene
gemeene ligtekooi in zijne armen heeft. Deze onzekerheid vergifcigt het verrnaak , welk hij ondervindt in de aanraking van
de goddelijke gellalte der onbekende. De twijfeling kan worden weggenomen; een fein zal hem het licht wedergeven; hij
geeft dat fein ; maar om in zijne handen te klappen, moest
hij zijne gezellin loslaten , en zoodra wij met het licht verfchenen , was de Nimf verdwenen. Met een treurig gelaat ziet
Weg met
ons CHENGUZA aan, en fchrijft op zijne tablette:
tie vermaken, die met raadfels gaan verzeld! floe bekoorlijk
, het voorwerp zij , welk men aanraakt; het moet gezien
„ warden,"
„ Nees getroost, mijn Zoon!" fprak ALOMPRA, hem zijne
kleederen wedergevende; „ fiechts nog Une proeve hebt gij
te ondergaan ; volg ons !"
Midden op een der eilanden , welke de Irrouadi in de tuinen van BINGA-DELLA vormt, that een achtkantig ruim paviljoen , werwaarts de Koning zich van tijd tot tijd met zijne
Vrouwen begeeft: aan eene der zijden than twee beelden; het
eene verbeeldt het Vermaak, het andere de Stilzwijgendheid:
het laatfte beeld is hol, en kan naar goedvinden geopend warden. Daarin fluiten wij CHENGUZA, hem bevelende, even nom
te gin als de zinnebeeldige perfoon , welken hij verbeeldt.
„ Gij kunt," zeide ALOMPRA, alles zien , wat er gebenrt;
„ doch geenerlei geluid zal tot u komen ; draag derhalve zorg
„ voor uw gezigt alleen!" Naauweliiks is bet beeld gelloten,
of wij haalden de fchermen op, die de luinen verhorgen. De
teekenachtigfte ligging maakt deze plants tot een berooverend
verblijf; de zeldzaamae boomen, met bloemen en vruchtea
beladen , Ilingeren random het Paviljoeu de onderfcheidene
fchaduwen der bladeren onder elkander; kunstmatig zijn zij
gegroept;fommigen verheffen hunne verhevene kruinen tot pan
de wolken; anderen , hunne takken krommende, vormen bergeatis; men ziet er palm- en banaanboomen,rijke magnolia's,
oraQNn4
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oranjeboomen, fchitterende citroenboomen, rondom Welke de
welriekeede naniijeboom kruipt; in het midden van dezelve
vloeijen de zilveren golven der rivier over een donsachtig
groen , of JPeeJt de flroom tusfchen het riet, de bamboes en
de fj)ikenards.
Met vermaak befchouwde CHENGUZA dit hekoorlijk tafereel,
toen hij de deuren van het Paviljoen zag openg,nan, en BIN.
GA- oF.I. J .A, van het luisterrijkfte gevolg verzeld, naderen.
De Vorst, in een palanquin van good en purper gedragen ,
was met zijne rijkfte verfierfels uitgedost ; op zijn hoofd
wapperde een pluim, van de vederen der fraaifte paradijsvogelen gemaakt; op zijne borst fchitterde het beeld der Zonne
van het vuur der diamanten, die derzelver ftralen uitmaakten;
naauwelijks konde men het oog houden op zijn opperkleed,
van goudlaken gewerkt en met edelgefteenten bezel. Nooit
had de jonge Birman zoo veel pracht gezien. Nu last zich
de Koning verfcheiden koffers brengen van kostbnar bout ,
Wet ivoor ingelegd; men haalt er kleinooden en kleederen
tit van de grootfte waarde; hij doet dezelve nederleggen op
eerie tafel, die vaor hem ftant, en gebiedt , dat de vrouwen
van zijn hof binnenkomen. Zij verfchijnen, de eerie na de an•
dere, gefluijerd , door des Konings eerften ambtenaar geieid.
De Vorst zelf ligt haren fluijer op, befchouwt haar een oogenb:ik bewondert de edele bonding der eertie, de bevalligheid
en viugheicl der tweede, de levendigheid der derde, en doet
anct eit CCI1 gcfclienk , beflaande in een halsiierand, een gor.
del , riege.n of braceietten , naar gelange hij de handen, de
geflalte of den hats dezer fchoon'neden fraai had gevonden.
Intusfchen komt, midden onder eene groep flavinnen, man.
den met bloemen dragende, eene jonge vrouw binnentreden,
geheet in het wit gekleed. De Koning treedt haar te gemoet,
neeint met de eene hand haren fluijer weg, en flelt met de
ondere het kostbaarfte toolfel op haar hoofd. Het is AzATs:
Lnre zedige bonding doet hare fchoonheid nog meet uitkomen. BINGA -DELLA fpreekt haar aan met liefderijke woor.
den , waarvan CHENGUZA niets kan hooren ; hij geeft bevelen
ann de flavinnen, die haar verzeld hebben, geeft hear reuk.
werken en de prachtigfia kleederen voor AzAis in handen, en
vertrekt met zijne hovelingen.
Het prachtig en luisterrijk fchouwfpel, welk de Vorst had
ten toon getteld , verblindde in het eerst onzen levenden
nARPOCRATES ; naar AZATS vertoonde zich niet , of het good,
de diamanten , de majefleit , alles verdwijnt voor hem,
en de fchoone Georginne houdt alleen zijne oogen en aandacht
bezig.
Az2eis onkundig dat zij van eenen Birman word y gezien,
innakt zich gereed, met de vrouwen, die haar bedienen, on/
2an des Konings bevelen te gehoorzamen : zij leg hare eenyou.
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voudige kleederen af, en ontkleedt zich geheel , om haar
ligchaam te reihigen met welriekende wateren naar de wijze
der Oosterlingen. In het oogenblik dat zij den laatfien fluijer
haat vallen , die hare bekoorlijkheden bedekt, ontfimpt cam/Goes
een kreet van verwondering en liefde. De flavinnen ,van fchrik
bevangen , viugren naar de deur; ezeis, bevende, wil hear
terughouden, om zich midden onder haar te veifchuilen. In
de onvrijwillige bewegingen van fchrik en feheamte, neenit
haar ichoon ligchaam eene houding aan, die hare verborgenfte bekoorlijkheden verraadt. CHENGUZA beweegt zich in zijn
beeld; hij wil zich aan hare voeten nederwerpen, haar regen zijn hart drukken maar eene onverwinnelijke kracht
houdt hem terug, en noodzaakt hem zelfs tot zwijgen.
Van hare!) fchrik bekomen , voltoott de fchoone AZATS Karen opfchik; nu is zij niet meer eene bloote Sulau:ite, het is
eene Koningin in elle hare tooifels. Een palanquin, minder
rijk, maar bevalliger dan die des Konings, komt haar afhalen,
om haar naar het paleis te dragen , en wij haesten ohs orn
den jongeling te verlosfen : wij vinden hem blee p , bevende,
met een wild gezigt, naauwelijks ademhafende. Zoo dra hij
buiten het beeld is, valt hij op can divan neder, bijkans
zonder bewustheid ; doch welhaast , de kleederen, welke
Azias had afgelegd, vernemende, valt hij op dezelven neder,
bedekt ze met kuslen, en roept uit: „ 1k kan ze ten minfie
„ aanraken Ik kan a p es uitdrukken, war mijn hart gevoelt I
„ Wat zeg ik ? /k kan het doeli; AZATS is hier niet
en hij fmeIt in tranen. Wij zoelten hem tot bedaren te brengen. „ Barbered" roept hij uit, „ gij hadt mij wellusten
„ belbofd, en ik heb niers dan verlangen, vrees en folte„ ringer! ondervonden.” Thetis zijne tablette opvartende,
fchreef hij : „ Het levendigele vermaak , 'wellt een zintuig
„ aanbrengt, is Iniart, wanneer de overigen geboeid zijn."
„ Gij ziet," zeide -ilt tot den ecrwaardigen ALOMPRA,
„ hoe elle proeven mijn gevoeien bevestigen. Laten wij de„ ze tablette bij den Koning brengen , die ons verwacht.”
Wij begeven ons naar het paleis met CHENGUZA. Glimlagchende treedt ons de Vorst te gemoet. „ Ik zie," zeide hij
tot „ aan uw vergenoegd gelaat, dat bet voorffiel in
„ uw voordeel is opgelosr." ALOMPRA deed hem een ne.auwketnig verflag van al wat CHENGUZA ondervonden had; de
jonge Burman bevestigde het door zijne toeflemming , en
overnigde den Koning , dat een zuiver vermaak 'alheen het
refultaat zijn kan van de vereeniging van verfcheiden zintuigen. „ Laten wij ," fprak BINGA - DELLA, ,, derzelver
„ gebruik zoodanig trachten te regelen , dat het ons een vol,, maakten wil verzekere. Een wear vermaak," voegde hij
er nevens, „ zal ik ondervinden, door u te beloonen, jonge
Birtnan ! Treed nader en ontvaug de hand en het ham
„ van
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CIIENGUZA omhelsde des Konings knieEn
), van AZAYS "
die hem tot een' zijner eerfte ambtenaren benoemt, en den
toegang geeft tot de zamenkomften in de Kioske der Waarheid.
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geboorte af, tot aan de ontwikkeling zijner
V anmenfchen
rede, houdt hij zich met kleinigheden op: van daar tot
aan het graf verflinden ontwerpen van geluk zijnen tijd. Wij
wilien ons fortuin maken, of onze omflandigheden verbete.,
ren: wij flaven en draven, om te verkrijgen, of verliezen ons
in het genot van het verkregene , en vinden zelden gelegenheid, om te overwegen, coat wij behoorden to zijn , om onszelven te leeren kennen , en ons te volmaken. Te vreden met
goed se fchijnen, fpreken wij kwaad van hen, die hunne gebreken minder weten te verbergen , dan wij, zonder behoorlijk op te merken , dat one geheime gebreken welllgt,
grooter zijn, dan de hunne, en zonder ooir te denken, om,
tot verbetering van ben, of van onszelven , te arbeiden.
Het is met de voortbrengfelen van den geest even als met
die teedere vrucinen gefteld, die fchier altijd te groen, of te
rijp zijn, en die men, moeijelijk, op den regten tijd, plukken en eten kan. Als de verheelding in hare grootfte kracht
is, heeft zich het oordeel naauwelijks half gevormd , en, als
dit zich volkomen heefc ontwikkeld , zijn de overige vermoA
gens der ziele reeds aan 't afnemen. Naar mate wij vorderert
in de kunst van oordeelen, gaan wij terug in die van vinden.
Weet- en leer-lust houdt men doorgaans voor den mensch
natuurlijk eigen. Ik wit dat ook niet tegenfpreken , maar
moet echter opmerken, dat die lust, bij fommigen, niet zeer
levendig is, en zich , in velen , al te ligt laat onderdrukken.
Zoo opvoeding of belang hem niet dikwijls opwekten, zou
men hem, bij menig een, naauwelijks ontdekken. En waar
vertoonde hij toch algemeen zijn asnwezen , in de dagen,
toen men dacht , dat KYRIE-ELEIs0N en PARALIPOMENON
Ileiligen waren , toen men voor een tooveraar wierd ge}louden, als men Grieksch kon lezen , en toen zij zelfs, die
men voor bewaarders der hoogite wijsheid hield, in de diepfte onkunde verzonken lagen ?

.d1 wat gezegd kan worden, is reeds gezegd. • ■•• Dat fain
ik. Men kan nog zeer veel nieuws zeggen , gelijk mete
uog zeer veel nieuws denken kan.

Men zegt echter weinig
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nig nieuws. a Dit fla ik toe. — Maar waarom ?
Omdat men veel te veel denkt over hetgeen reeds gedacht
is , en zijne eigen rede niet onaf haukelijk genoeg laat werken.

DE TWEE WIJSGEER EN OVER DE VERLICHTING*

r

en Wijsgeer, die zich veel moeite gegeven had om zijne
1-;4 Land- en Tijdgenooten te verlichten, beklaagde zich , over
het weinig of geheel niet flagen zijner veelvuldige pogingen,
bij eenea anderen Wijsgeer, mede een ijverig Voorllander on/
het vernand zijner Medemenfchen op te klaren. Onder andere
betuigingen zijns misnoegens, verklaarde hij , „ dat hij , om zoo*
„ te fpreken, de geheele hand vol waarheden hebbende, die niet
„ Gij
zou openen , om er dene te laten uitglippen."
hebt," antwoordde zijn Vriend , „ gelijk en ongelijk tef„ fens. In het gefielde geval zou het niet voegelijk zijn, de
„ hand geheel gefloten te houden, en het zou gevaarlijk
wezen , die ten voile op dens te openen. Gij moest de
„ vingers , de een voor, de ander na , ontfluiten; men zat
„ dan de waarheid bij trappen ontdekken , zonder eenig ge„ vaar voor die men achterhoudt en die men laat in 't licht
„ treden.”

KEIZER JOSEPH DE II EN DE ADEL.

enigen aanzienlijittle Ede/lieden ten Hove van Keizer
JOSEPH DEN 11 klaagden , dat zij geene wandeling konden
nemen op de openhare wandelplaatfen in den Keizerlijken ruin,
(de Prater geheeten) zonder geftoord te worden door den
minderen Adel en Burgeriieden , die mede aldaar hunne wandeling namen ; en verzochten , dat zijne Majefteit bevel mogt
geven , dat geene anderen, dan Edellieden van den hoogften
rang , daar mogten wandelen. — De Keizer , verwonderd
over dusdanig een verzoek , gaf daarop ten antwoord: ,, In„ dien ik geenen dan mijns gelijken wilde zien, dan moest ik
„ mij opfluiten in de kerkgewelven , waar de asch mijner
„ Voorvaderen rust. Ik fchep genoegen in de Menfchen zon..
,, der rangonderfcheiding rondsom mij te zien ; en ik fiet
„ Mannen van bekwaamheid en deugd veel hooger, dan LieD , den, wier verdien Ile alleen beftaat in Prinfen onder hunne

E
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BLOED VOOR ' T VADERLAND GESTORT !
(Ult CHESTERFIELD' S

Miscellaneous Works.)

Lord It— -bezat vele goede hoedanigheden, en was
W ijlen
niet misdeeld van geleerdheid en vernuft; duch verlangde, op eene gansch zundertinge wijze, voor kundig in de
Genees- en Heelkunde door te gaan , en bovenal ftelde hij
zijn' roem in zeer goed te kunnen aderlaten. Lord CHESTERFIELD, ' s Lords zwak kennende, en bii zekere gelegene,Jid
wenfchende diens ftem te hebben, vervoegde rich tot hem op
een' morgen. Na eenigen tijd over unverfchiHige zaken gefproken te hebben, klaagde hij over hirefdp;in , en verzocht
zijne Lordfchap, hem den pols re voelen. Hii betuigde, dat
dez§lve zeer fterk Hoeg, en duidde van verre aan , cInt eene
Aderlating geraden ion wezen. 1k heb er niers tegen,"
fprak CHESTERFIELD; „ en daar ik gehoord heb dat Uwe
' u um de
Lordfchap een meesterlijke hand heeft, fineek rk
„ grunt, dat gij nw lancet aan mij te werk &tr." Na de
aderlating zeide Lord CHESTERFIELD: „ Gaat gij heden
, de Vergadering in her Hula ? Lord R— anrwoordde, dat
b ij geen oogmerk had derwaarts re gaan , dewiji hij niet genoeg onderrigt was van de zaak, welke er dien dag te beiaandelen fond; er bijvoegende: „ Maar gij hebt cleze;ve zeker
overwogen: welke zijne zutt gij kiezen?" — De Graaf,
het vertrouwen van zijne Lorcirchap gewonnen hebbende ,
wist welhaast hem in zijne partij over re halen. Hij reed met
hem naar de Vergadering, en deed hem fiemmen zoo als hij
Naderhand zeide hij meermalen, „ dat geen
begeerde.
zijner Vrienden zoo veel als hij voor her iVaderland gedaan,
„ en voor 't zelve zijn bloed geftort had!"

A N T IGONUS,

firengheid
ANTIGONUS perffe met grootezeide:
Zulk een was tack geenszijnen Onderdanen

het geld af. Toen iemand

zins ALEXANDER ••■ fprak hij

0 bind de fehoven zaam.

Natuurlijk 1 Hsi maaide 'WO;

ME NG ELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETEN%
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

LEERREDE OVER DE GESCHIEDENIS VAN HERODES
DEN GROOTEN EN DESZELVEN NAKOMELINGEN, IN ZOO VERRE DEzELvK DIENSTIG
IS TER oPHELDKRINGE VAN DE BOZKEN DES N. VERBONDS.

5 , Aan de Heeren Letteroefenaars.
„ Mijne Heeren!

„at

voor den Lezer van de gewijde fchriften deS
N. V. eenige geregelde kennis van de omIlandig,, hecten der tijden en Staatsomwentelingen , welke in en
,, omftreeks Judma in de dagen der Apostelen voorvie1 , len , zeer nuttig zij , zal weinig regenfpraak ontmoe,, ten ; dat de H. Schrijvers die kennis bij hunne tijd,, en landgenooten mogten onderftellen , doch die in la1, tere Eeuwen niet dan door een gezet onderzoek van
,, vele oude gefchriften is te verkrijgen , — een onder,, zoek , waartoe flechts weinigen tijd , lust en be,' kwaamheid hebben , —is niet minder waar. Onder deze
,, gebeurtenisfen bekleedt de Gefchiedenis van Herodes
5, den Grooten en d seszelfsNakomelingen eene voorname
,, plaats. Het was nit dien hoofde, dat het wtjlen den
,, Hoog-gel. H. 00sTERBAAN heeft goedgedacht, ook
,, zijne algemeene FIistoriekunde dienstbaar te maken
9, ten nutte zijner Gemeente , door op eene korte en
,, klare wijze de Gefchiedenis van het Geflacht der
,, Herodesfen in eene Leerrede over Hand. XII: 1-3
,, voor te dragen. Dit Stuk kwam mij onlangs in ban,' den, en het fcheen mij toe , een gepast onderwerp
!If voor Uw Mengelwerk te zijn. Met aflating der in,, leiding en der toepasfing, neem ik de vrijheid , ,orn ,
„ met toeftemrning der Weduwe , U hetzelve ten. geDIENG• 18-09. No. 13.
0o
), met.
If
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!! melden einde aan te bieden, in de hoop van aan me29 nig' Christelijken Lezer nuttig en aangenaam te zul„ len zijn , en der nagedachtenisfe van den achtens•
9/ waardigen Leeraar geese oneer aan te doen. Ili. ben
Uw beflendige Lezer
* *0

0
En ontrent denzelfden tijd floeg de Koning Herodes de handen
aan feminigen van deGemeente , om die kwahji te handelen.
En hij doodle 3'acobus, den Breeder van joannes, met den
zwaarde. En teen hij zag dat het den yoden behagelijk
was, veer bij veer: om ook Petrus te vangen.
HAND. XII:

1-3.

Ten dienfle der zoodanigen , welken het ontbreekt
aan tijd en gelegenheid om zelven de oorfpronkelijke
Schrijvers of uitvoerige %Verken te lezen zal ik dit
gedeelte van de fchriften des N. Verbonds [de Gefchie.
denis der Vorften , die onder den naam van Herodes
bekend zijn] trachten op te helderen ; ondertusfcben ter
lezinge aanprijzende het beknopte verflag ,dat van dezelve
gegeven wordt in de uitmuntende Voorrede , geplaatst
door de HeeTell BEAUSOBRE en L 'ENFANT voor hunne
Vertaling van de boeken des N. Verbonds. Ik zal
I. Spreken van bet Geflacht en de Nakomelingen van
Herodes den Groom , zoo verre dit dienen kan ter
ophelderinge van de H. Schriften.
II. Zal ik in het bijzonder handelen van dien Herodes,
Welke in mijnen tekst voorkornt , en van de gebeur..
tenisfe , in denzelven verhaald.
I. In het Geflacht der Herodesfen komt buiten twijfel
i. De eerfte plaats toe aan HERODES DEN GROOTEN.
Hij was van afkomst een Idummer ; maar zijn Vader
Antipater, zoo niet zijn Grootvader Antipas , had reeds
den Joodfchen Godsdienst aangenomen. Antipater, zoo
wel als zijne beide Zonen Herodes en Phafael , was in
blakende gunst bij joannes Hyrcanus , den laatflen Vorst
der Joden, nit bet Geflacht der Asmonae&s of Maceabaeen, welken zij ook gewigtige dienften bewezen hadden

tegen zijnen Broeder Ariftobulus en deszelven Zoflea
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nen Antigonus en Alexander. Wanneer naderhand de
eerlle van deze beiden , met behulp der Parthirs, zich
meester maakte van Jeruzalem, en Hyrcanus en Phafael
gevangen nam, tong Herodes naar Rome, en werd daar,
op de veelvermogende, of liever bevelende voorfpraak
van Antonius en Caefar Oatavianus , naderhand Augustus genaamd , door den Raad tot Koning van Judea
verklaard, omtrent 40 jaren voor onze gewone tijdrekening , en mini 35 voor den aigenlijken tijd der Geboorte
des Zaligmakers. Hij behield ender de vericheiden
Staatsverwisfelingen, die te Rome voorvielen , zijn gebled , fchoon zeer afhankelijk van het welbehagen van
Antonius en Augustus. Nu meer dan minder derzel.
ver guest genietende, en meer dan Bens in gevaar flaande van met dezelVe kroon en leven te verliezen , wist
hij altoos de genegenheid der hovendrijvende partije te
verkrijgen of te herwinnen, en bleef over judxa heerfchen tot aan zijnen dood, die voorviel in het 37fle jaar
zijner regeringe. liniten tegenfpraak was hij een Vorst
van ongemeene bekwaamheden , bezat eene wonderbare
fchranderheid en vaardigheid van geest , en eene kloekmoedigheid , welke hem bijbleef ook in de hagchelijkfte
omflandigheden. Hij verlterkte en verfierdejeruzalem,
en vernieuwde den Tempel , herbouwende denzelveri
veel kostbaarder en prachtiger dan die te voren geweest
was. Dit werk begon hij in het afe jaar zijner regeringe, doch hij beleefcle de voltooiiing niet, dewijl het
nog aanliep tot vele (*) jaren na zijnen dood, eer het geheele gebouw , met al zijn toebehooren , voltrokken
werd. Hierop doelden de Joden wanneer zij den Zaligmaker te gemoet voerden: Zesenveertig jaren is [ov:r]
dezen Tempel gebouwd, (en het duurde nog Lang eer alles
Was afgedaan) en gij , zult gijdien in drie dagen oprigten?
Doch zijne goede hoecianigheden werden te eenemaal verdonkerd door de hatelijkfte ondeugden , en vooral door
de afgrijsfelijke wreedheden , aan welke hij, gedreven
door eene onbeteugelde en aelizerdochtige Staatzucht,
in zijne gevorderde jaren zich fchuldig maakte. Deze
deed hem Diets fparen , zelfs niet zijne eigen Naastbee
itaanden , wanneer hij eenig vermoeden tegen dezelven
had opgevat. Hij had zich tot eene Huisvrouw verkregen Mariamne, de Kleindochter van Hyrcanus, OM door
dit
(*) Ointment 6o.
o
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dit Huwelijk zich den Joden , die altoos het gellacht
der Ma.ccabaeen eene hooge achting toedroegen, aangenaam te maken. Niet te vrede met een gebied te bezitten , waarop Hyrcanus veel gegronder regt had , en
needs vreezende voor eene omwenteiing tot deszelven
voordeel, beroofde hij dezen niet alleen van a/le gezag,
maar achtte zich niet veilig voor dat hij den vreedzamen
Grijsaard om het leven had doen brengen. Ariftobulus,
de Broeder van Mariamne, moest de gunst des Volks ,
zonder eenig misdrijf van zijnen karat, op dezelfde wij.
ze boeten. Hij beminde zijne Mariamne, maar met de
liefde van eenen Dwingeland. Tot tweemalen toe had
hij, zijn seven in gevaar achtende , geheim bevel gegeven, om , op de tijding van zijnen dood, ook Mariamne
te tlagten , opdat niemand anders haar mogt bezitten.
De onvoorzigtige ontdekking van deze afichuwelijke
verborgenheid vervoerde hem tot eenen woedenden mintier-14d, welke der ongelukkige Mariamne, en Herodes
eigen Dom Jofephus, op aanhiffing van Salome, des
Konings Zuster- , het leven kostte. Niet fang daarna
onderging zijne Schoonmoeder heczelfde lot. En hierbij-bleef het niet. Twee Zonen , welke bij Ma.
riamne verwekt had, Alexander en Ariftobulus , werden
befchuldigd eenen aanilag tegen zijne regering gernaakt
te hebben , en, fchoon het misdrijf verre was van bewezen te zijn, ter doodftraft'e veroordeeld. Naauwelijks
vijf dagen voor zijnen dood werd tegon eenen derden
Zoon Antipater , doch van wiens fehuld meerdere
blijken waren, hetzelfde vonnis uitgefproken en volvoerd. Ja zoo verre ging zijne woede, dat hij, we.
tende hoe zeer de Joden zijne wreedheden vloekten, op
zijn fterfhed zijne Zuster Salome gelastte, ja haar bezwoer bij de liefde welke hij haar toedroeg, dat zij
g ene groote menigte der Aanzienlijkften, welken hij in
eerie openbare fchouwplaats had doen opfluiten, terftond na zijn overlijden wilde doen ter dood brengen,
opdat het Volk genoodzaakt mogt zijn over zijn affterven rouw te dragen. Hij was bet , tot welken de
Oosterfche Wijzen kwamen, om naar den nieuwgeboren
Koning der , Joden te vernemen , en die het bekende
bloedbad aanrigtte onder de Bethlehemfche kinderen,
gelijk in het Ude Hoofddeel van Mattlimus Evangelie
verhaald wordt: een gruwelfluic , welks afgrijsfelijkheid
zelve fomtijds tot een voorwendfel gediend neeft on/
de
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de echtheid van dat verhaal in twijfel te trekken I even
als of eenige euveldaad te fnood ware voor zulk een monfter,, en hij , die niet fchroomde zich met het blo2,..1
zijner eigen kinderen te bezoedelen , eenige zwarigheid
zoude gemaakt hebben in den moord van anderen , wa:ineer zulk een flap hem konde verlosfen van de vreeze
voor eenen Mededinger naar zijne heerfchappije. Doch
ik wende het oog van deze gruwelen , en zal alleenlijk
nog melden , dat, in het 7ofte jaar zijns ouderdoms eene
ijsfelijke ziekte verzeld van teisterende pijnen , die hem
fomtijds vervoerden tot pogingen ow geweldige banden aan zichzelven te Nan , na langdurige folteringen,
een elude van zijn leven maakte.
Herodes de Groote liet, bij zijn fterven , zoo veel
wij weten, vier Zonen na. , verwekt bij verfcheiden
Vrouwen ; Archelaus, Herodes Antipas , Philippus, en
Herodes Philippus. De Moeder des laatstgemelden had
zich fchuldig gemaakt -aan eene zamcnzweringe tegen
de regeringe van haren Echtgenoot , was daarom van.
denzelven verttooten, en haar Zoon uitgeflotcn van de
opvolgingc. Tusfchen de drie overigen verdeelde fIerodes bij uiterften wilie zijne Staten, na vooraf daartoe
verlof van Augustus verworven te hebben.
a. ARCHELAUS moest judma bezitten met den Koninklijken titel. Ten opzigte van de bezittinge bevestigde
Augustus den wil des Vaders , maar weigerde de Koninklijke waardiglteid , of liever ftelde het verleenen derzelve uit , tot dat Archelaus door zijne befluringe zott.de getnond hebben dien hongcn rang waardig te zijn.
Intusichen werd hem de titel van Landsvorst (*) toegelegd. Van hem zegt de Evangelist Matthaeus, dat Jozef bij zijne terugkomst nit Egypte , hoorende , drat
iirchelaus ;n Yudaa Koning was, in de plaatfe van zijnen
Mader Herodes, vreesde daar been te gaan. Dat Archelaus
daarin deze plaatfe Koning genoemd wordt , is
door
uit ont(aan , dat die waardigheid hem door
zijnen
der was toegelegd , en men bij Jozef's wederkomst nog
geene tijding had rakende de uitfpraak van Augustus.
Oak hadden de Jo 2n hem reeds met dien naam begroet;
doch hij was voorzigtig genoeg geweest, om denzelven,
zonder de goedkeuring des Keizers , niet aan te nemen.
Her
(*) Ethnarchg.
o
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Het kan ook zijn , dat het woord Koning zijn , of, gee
lijk men ruim zoo naauwkeurig had kunnen vertalen',
is Koning heerfchen , door den Evangelist in eerie rule
there beteekenisfe van regeren in het algemeen gebruikt
worde, gelijk wij daarvan beneden nog een voorbeeld
zullen aantreffen. Archelaus had de ondeugden van zijnen Vader , maar niet deszelven bekwaamheid, Wreed
en achterdochtig , ontzag hij Diets om zich geducht te maken bij zijne Onderzaten , in plaatfe van derzelver genegenbeid tot zich te trekken. Te regt fchroomde Jozef,
zich onder het gebied van eenen zoodanigen Vorst te
begeven met zijne Huisvrouwe en het dierbare Kind, dat
zijner zorge was aanbevolen. Archelaus tergde zoo lang
het geduld der Joden, dat zij eindeiijk hem aanklaagden
bij Augustus , met dat gevolg ,dat hij , na eene regering
van ruim g jaren, in het 6de jaar onzer gewone Tijdre.
keninge, van alle gezag beroofd , en, met verbeurdverklaringe zijner goederen, naar Vienne , in Frankrijk,
werd in baliingfchap gezonden.
Na de verbanning van Archelaus werd Judma in een
Wingewest veranderd , en, gedurende eenige jaren, geregeerd door Stadhouders. Van dezen meldt de Schriftuur niemand dan Pontius Pilatus, die , van het 2511e
of 26fte jaar onzer Tijdrekeninge , gedurende 8 of Id jaren
het bewind in harden had. Door zijne bedorven zeden, gierigheid en wreedheid en niet minder door zijne
pogingen om Afgodsbeelden in Jeruzalem ten toon te
flellen , tergde hij de Joden , zoo dat zij eindelijk bij
Tiberius, die zijnen Stiefvader Augustus in de regeringe was opgevolgd , te wege bragten , dat Pilatus werd
oppntboden om rekenfchap te geven van zijne befluringe. Dat in zijnen tijd de Zaligmaker den kruisdood
onderging, is te bekend dan dat ik het t ehoeve te melden. Hij gat daartoe, fchoon ongaarne , zijne toeftemMing , zoo om den Joden eenig genoegen te geven door
de opofferinge van iemand, in wien hij weinig belang
Beide , als om hunne befchuldigingen bij den achterdochtigen Tiberius , als ware Pilatus een begunftiger van oproerigen , voor te komen. Bij die gelegenheid zeiden de
joden , dat het hun niet geoorlofd was imamd te dooden.
Waarfchijnlijk bedoelden zij hiermede, dat hun dit niet
vriplond zonder het verlof des Stadhouders. Somtijds
werd bun dit verlof in het algemeen gegeven, vooral in
taken 9 welke hunnen Godsdienst hetroffen terwiji zij
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in Staatszaken misfchien eene bijzondere vergunning noo.
dig hadden ,daar zelfs, zonder zulk eene vergunning, welke nu gemakkelijker dan bezwaarlijker verworven werd ,
de Hoogepriester den grooten Raad , of het Sanhedrin,
iiet mogt bijeenroepen. Hierbij kwam , dat de verbitterde joden den Zaligmaker de fchandelijkfte ftraf der
Roomfche flaven , den verfchrikkelijken kruisdood, wiIden doers ondergaan , welke in hunne wetten niet bekend
was. En deze is de beste weg om het zeggen der joden
tot Pilatus overeen to brengen met hun gedrag in de
zaak van Stephanus (*). Hoe dit zij , in den tijd van
Pilatus begon en eindigde de prediking van Jezus; waarom ook de II. Lucas aanteekent , dat Joannes de Dooper
een aanvang maakte van zijne predikinge , in het viiftiende jaar der regeringe van den Keizer Tiberius, als Pontius
Pilatus Stadhouder was over Yuchea t, en Herodes Viervorst
ever Galilea, en Philippus zijn Broeder Viervorst over Iturra en het Land van Trachonitis , en Lyfanias Piervorst
over Abilene. --- Met dezen Iaatften sullen wij ons niet
ophouden. Hij behoorde niet tot het Geflacht van Herodes , en was geen Jood , maar beheerschte alleenlijk
in dezen tijd het naburige Abilene.
j3. HERODES, van welken de H. Lucas fpreekt in de
zoo even aangehaalde woorden, is HERODES ANTIPAS
Zoon van Herodes den Grooten, welken de Vader Galilma en Perma , Landfchappen in het Noorden van Judaea, aan wederzijde der Jordane gelegen , tot zijn aandeel had toegelegd. Hij bleef ook in het geruste bezit
dier Landen , gedurende den tijd van 42. jaren. Van hem
vinden wij meermalen gewag in de fchriften des N. Ver.
bonds , in welke hij fomtijds , in eenen ruimen zin ,
Koning wordt genoemd ; met welken titel misfchien zijne
Hovelingen hem vleiden : fchoon hij inderdaad geene
hoogere waardigheid bezat dan die van Viervorst. Tot
hem zond Pilatus den gevangen Jezus. Meer was hij
genegen tot pracht en wellust dan tot wreedheid of
dwingelandij. De onbetamelijke involging der eerfte vervoerde hem nogtans tot de laatite. Herodias, de Dochter van AriAlobulus , was gehuwd aan Herodes Philippul,dien Zoon van Herodes den Grooten, welken de
Vader van de opvolginge had uitgefloten. Antipas , door
eene
(*) Yid. YENENA, Hist. Ecclef.
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eerie ongeoorlofde liefde gedreven , ontroofde zijnen
Broeder deze Vrouw,, en liet zich door dezelve
befturen , ook tegen zijn eigen p eter oordeel. Hij was
het , die op hare aanhitfing Joannes den Dooper in de
gevangenis deed werpen, en, na langen tegenfland , ter
oorzake van Gene onbezonnen belofte, onthoofden. Doch
deze bloedichendige minnehandel berokkende zijnen ondergang. Want wanneer Keizer Cajus Caligula, in het
jaar 37, den Koninklijken titel had gefchonken aan Herodes Agrippa , den Broeder van Herodias, liet Antipas ,
hoewel fchoorvoetende zich door deze ftaatztichtige
Vrouwe overhalen om naar Rome te reizen, en aldaar
dezelfde waardigheid voor zichzelven te verzoeken.
Doch, in plaatfe van die guest te verwerven, werd hij,
op befchuldigingen door Agrippa tegen hem ingebragt ,
van gebied en goederen beroofd, en naar Frankrijk in
ballingfchap gezonden met zijue Vrouwe , de bewerkRer van zijn ongeluk.
7. PHIL/PPUS , de Viervorst van Itura en Trachonitis, Landen ten Oosten der Jordane , benoorden Pe, moet niet verward worden met dien Herodes Philippus, van welken ik reeds gefproken hebbe. Behalve dat
Philippus aka zonder kinderen verwekt te hebben ,
daar Herodias uit haar eerite huwelijk ten minfte ane
Dochter bad , welke Antipas verlokte tot zijne onvoorzigtige belofte , werd deze Dochter zelve de Huisvrouw
van den Viervorst Philippus. Deze was een uitmuntend.
Vorst, een liefhebber van den vrede, een handhaver
der geregtigheid , en, door eene wijze en gematigde regeTi nge bewind bij zijue onderdanen. Meermalen hield
zich de Zaligmaker op in zijn gebied , wanneer de vervolgzieke aanflagen der verbitterde Pharize&s hem deden befluiten Judan voor eenigen tijd te verlaten. Philippus fmaakte ook de vrechten zijner lofwaardige handelwiize in het genot eerier ongefloorde rust, en ftierf
in vrede , na eene regering van ointrent jaren. De
landen , over welke hij geheerscht had , werden eerst
gefteld onder her bewind van den Landvoogd van Syrie maar naderliand door Keizer Caligula, in bet 371te
aar onzer Jaartellinge, gefchonken aan
3. HliRODES AGRIPPA. Deze was de Zoon van Ariftcbulus, en Kleinzoon van Herodes den Grooten. Van
si;ns Vaders Moeders zijde was hij alkomflig pit het
Geflacht der Maccahneen. Geen der nakomelingen van
zij-
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zijnen Grootvader kwam tot dien trap van magt en aanzien , welken hij beklom , daar het hem gelukte al de
Staten , eertijds door den oaten Ilerodes bezeten , onder zijn gebied, te ltrijgen.
Hij is de Herodes, van
welken in onzen tekst gefproken wordt. Ik zal daarom ftiaks nailer van hem fpreken , en hier nog alleenlijk
bijvoegen , dat hij itierf omtrent het 44tte jaar onzer Tellinge , en eeneu Broeder had, ook Herodes genaamd ,
welken de Landltreek van Chalcis, omtrent den 'berg
Libanon , met den,Koninklijken titel , was gefchonken.
Na zijnen dood werd Judaea weder tot een Wingewest
gemaakt, en getteld onder het bewind van Stadhouders,
Welker meesten , door gedurige en herhaalde mishandelingen , de Joden, die van zelven maar al te fterk haakten Haar verandering en vrijheid , dermate tergden , dat
eindelijk. , onder Gesfius Mortis, den laatflen en misfchien den allerondeugenditen van deze Stadhouderen ,
de zaak tot een openbaren opt-land kwam , die eindigde in de verwoesting van Jeruzalem en den Tempel,
en in de uitertle omkeering van den Joodfchen Staat.
Van twee dezer Stadhouderen gewaagt de H. Lucas in
zijne Handelingen der Apostelen , van Felix , wiens
Vrouw was Drufilla , de Dochter van Herodes Agrippa , die hareri eerflen Echtgenoot had verlaten; en van
Porcius Festus. Onder het bewhid des eerften werd
Apostel Paulus gevangen genomen, en onder den laatlien verdedigde IIij zich , in tegenwoordigheid van
4. Den Koning AGRIPPA. Herodes Agrippa had bij
zijn overlijden eenen Zoon nagelaten , Agrippa ge•
noemd welke toen den ouderdom van 17 jaren bereikte.
Hij voigde zijnen Vader niet op in de regeringe.
der voorwendlel , dat hij te jong en onbedreven was , ntn
een zoo baltlurig Volk, als de Joden , in toom te knitnen houden , maar misfchien inderdaad om de fchraapzucht der Hovelingen, die op het Stadhouderfchap van
Judaa vlamden , te voldoen, wist men Keizer Claudius over te halen om Agrippa van de opvolging uit te
fluiten. Deze werd evenwel te Rome niet geheel vergeten. Wanneer zijn Oom , Herodes , de Koning van
Chalcis, in het 47fle jaar onzer Tellinge was gettorven,
werd dit gebied , in het volgende jaar , door Claudius
gefchonken aan Agrippa , te gelijk met den Koninklij•
ken naam , het belluur over den Tempel te Jeruzalem
met
0o5
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met deszelven fchatten , het regt van den Hoogepries.
ter aan te ttellen , en deszelven plegtgewaden onder zijne bewaring te hebben. Eenige jaren later werd Chalcis weder gegeven aan Ariftobulus , den Zion van den
vorigen bezitter Herodes ; terwijl Agrippa, zijne overige waardigheden behoudende, een grooter gebied bekwam dan het vorige , namelijk de Landen Iturea en
Trachonitis, welke , in vroeger tijden , zijnen Oudoom
Philippus hadden toebehoord. Hij werd verdacht ge•
houden van eene bloedfchendige gemeenfchap met zijne
Zuster Berenice, dezelfde , die hem verzelde , wanneer
Apostel Paulus zich in zijne tegenwoordigbeid verdedigde.
Hij beleefde den rampzaligen ondergang van zijn Vaderland. Te vergeefs deed hij alles, wat van hem afhing, om
de woedende Joden tot bedaren en tot tijdige onderwer•
ping aan de magt der Romeinen te brengen. Te vergeefs
poogde Berenice eerst bij den Stedehouder Gesfius Flo.
rus eene betere behandeling voor de onderdrukte inwoners van Jeruzalem te verwerven , en daarna hare
ongelukkige Landgenooten tot geduld en lijdzaamheid
te bewegen. De tijd was nu gekomen , waarin Gods lang.
gedreigde oordeelen over een ongehoorzaam en hardnek•
kig Volk uitgevoerd, en van den prachtigen Tempel,
volgens des Zaligmakers voorzegginge , de eene Ikea
niet op den anderen zoude gelaten worden. Agrippa had
niet alleeR het hartzeer van dit alles te aanfchouwen,
rnaar was genoodzaakt de zijde der Romeinen te kiezen ,
wilde hij niet in den algemeenen val van den Joodfchen Staat
verpletterd worden , en zeifs zijne magt bij de hunne
te voegen , ter voltooijinge van de ellenden zijner rampzalige Landgenooten. Na de verwoesting van Jeruzalem
begaf hij zich met Titus Haar Rome, en leefde daar in
are en aanzien tot in eenen gevorderden ouderdom , onder de regering der Keizeren uit het Geflacht van Vespa.
fianus. Doch het is tijd , dat ik nog jets zegge van
den Vader van dezen Agrippa.
IL HERMES AGRIPPA was, na den geweldigen dood
van zijnen Vader, te Rome opgevoed met Drufus, den
Zoon van Tiberius. Wanneer Drufus was gellorven,
zocht en verkreeg hij de gunst van Cajus Caligula, den
Zoon van Germanicus , na eene reis near Judaea gedaan,
en de van daar medegebragte goederen onder de Hovelingen van Tiberius verkwist te hebben. Eene zeer onvoorzigtige uitdrnkking deed hem niet alleen de gunst
vat!
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On Tiberius verliezen , maar ook in ketenen Haan.
Uit deze werd hij evenwel verlost , zoo ras de regering
kwam in bander) van Caligula , die hem niet alleen in
vrijheid ftelde maar, gelijk ik reeds hebbe aangemerkt,
begiftigde met de Koninkljke waardigheid en het gabled
van zijnen overleden Oom Philippics. Drie jaren later
voegde Caligula hierbij GalilTa en Pervea , welke Herodes
Antipas had bezeteth Ln dit alles vermeerderde Keizer
Claudius, in het volgende jaar,, met Judma , Idumwa
en Samaria. Hiermede waren al de bezittingen van zijGedurende
nen Grootvader in zijne handen gefteld.
bet leven van Caligula had hij eene reis gedaan naar zijne
nieuwe bezittingen maar was vervolgens naar Rome
gekeerd , en had, na den dood van Caligula, veel toegebragt om Claudius te verheiren tot de regeringe. Kort
daarna keerde hij naar zijn Vaderland, en bleef daar tot
het einde zijns 'evens. Onder zijn bewind kreeg de Joodfche Staat een nieuw leven en geraakte in eenen uiterlijken bloei welke wel verve fcheen van eene zoo nabij
zijnde omwenteling te voorfpellen. Hij vergrootte Jeruzalem, en zoude de Stad door nieuwe vestingwerken
zoodanig verfterkt hebben , dat zij naar de oorlogswijze van die tijden, onverwinnelijk zoude geweest zijn,
indien niet de Landvoogd van Syrie, Vibius Marfus ,
hem bevolen had het begonnen werk te (taken; eenen
last , welken Agrippa niet durfde weigeren te gehoorzamen , om zich flier Moot te itellen voor de ongenade der
Romeinen. IJverig was hij in de waarneminge van den
Vaderlipien Godsdienst. Dagelijks deed hij offeranden
voor zich in den Tempel offeren. Wanneer de tot uitzinnigheid toe grillige en wreede Caligula zijne eigen
beeldtenis to Jeruzalem in den Tempel wilde doen plaatfen , en daar als eene Godheid eeren , in weerwil van
alle gebeden en vertoogen der Joden , waagde het deze
Agrippa, fchoon zich blootftellende aan de zigtbaarfte
gevaren , van Caligula ernfliglijk als eene gunst te verzoeken , dat hij van die onderneming wilde aflaten. Hij
verwierf met moeite zijne bede, en zoude misfchien gewaar zijn geworden , dat dit gefchied was ten koste
Van de gunfte des Keizers indien niet deze , weinig
tijds daarna, van het leven beroofd ware. •Gelukkig
ware Herodes Agrippa geweest, indien hij in het Godsdienftige eenen zoo verlichten als vurigen ijver had bezeten. Maar blinde vooroordeelen en haat tegen de
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Christelijke Leere van den eenen kant, zucht om zijnett
Onderzaten te behagen van den anderen kant, zetteden,
hem aan tot het vervolgen der onfchuldige Christenen.
Want men kan niet zeggen , dat enkele thatkunde hem
bewoog tot doze vervolging. Immers moeten wij uit
den tekst befluiten , dat zij eerst begon uit Herodes eigen beweginge. ' Omtrent denzelfden tijd , zegt de H.
Schrijver, omtrent den tijd, in welken het Evangelic eerst
onder de Heidenen begon verkondigd te worden, omtrent denzelfden tijd 'keg de Koning Herodes (zonder dat van
iemands aandrijven ol Itaatkundige inzigten gefproken
worde) de handen aan fommigen van de Gemeente , om die
kwalijk te handelen. En hij doodde yacobus, den Broeder van _joannes , met den zwaarde. En Coen hij zag dat
het ,den 7odes behagelijk was, voer hij voert om ook Petrus
te vangen. Het begin der vervolginge Imam dus van
den Koning zelven, die door de gevolgde goedkeuringe
der Joden aangemoedigd werd ow met dit heillooze,
werk voort te varen, en verder te gaan dan misfchien
zijn eer(1e oogmerk wits , of hij zoude gedaan hebben,
indien zijne Onderdanen lien bitteren en verftandeloozen
fl y er hadden afgekeurd. Hoe verre de vervolging zich
nitarekte, en welke mishandelingen den overigen Christenen werden aangedaan, kunnen wij niet bepalen , daar
wij van doze gebeurtenisfe geene verdere geloofwaardige berigten hebben , dan welke de H. Lucas ons in
dit Hoofddeel heeft nagelaten. Hoe Petrus op eene wonderdadige wijze uit de banden des Geweldenaars verlost
wierd , is bekend uit de Gefchiedenisfe. I1aar Jacobus
was de eertice der Apostelen , die de getuigenis van Jezus opftandinge met zijn bloed bezegelde. Hij was de
Broeder van Joannes , de Zoon van Zebedaeus , en
anoet wel onderfcheiden worden van eenen anderen Apostel Jacobus , den Zoon van Alphaeus , ook wel Jacobus
den Kleinen genoemd , den Schrijver van den Brief, welke, in de Verzamelinge van de Boeken des N. Verbonds,
zijneat imam draagt. De Jacobus, van welken onze tekst
fpreekt, was een van de meest begunftigde Leerlingen
Hij was , nevens zijnen Broeder
des Zali gniakers.
oannes en Simon Petrus, ooggetuige van Jezus verheerJ
lijkin ge op den Berg. Met dezelfden verzelde hij zijnen Meester in den Hof Gethfemane. Van eenen ijverigen en driftigen aard , verzochten hij en zijn Broeder,
door tusichentprake van 'wane Moeder,, de eerfte plaatfen
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fen in Jezus, zoo zij toen waanden , tijdelijk Koningrijk. Dezelfde twee' Broeders wilden, in bunnen onbe.
dachten ijver, een Samaritaansch vlek , welks inwoners
J ezus eenen nacht herberg weigerden , door vuur nit
den hemel, dat is door den blikfan , verdelgen , gelijk
Elias gedaan had aan de manfchap, welke door Ahazia
tegen hem was uitgezonden. Jezus berispte hunnen oploopenden ijver, en, volgens de gisfing van eenen der
voornaamfte Geleerden onzer Eeuwe, gaf hij, bij deze
gelegenheid, hun den naam van Boanerges, of Zonen des
Donders , om hun altoos dit voor.val in geheugen to
doen blijven, en tegen dergelijke buitenfporigheden naDe fchriften van den H.
drukkelijk te waarfchuwen.
oannes wijzen uit , welken invloed de lesfen van zijnen
J
hemelfchen Meester op hem hadden. Zijn verftand
door dezelve verlicht, zijn ijver geheiligd zijnde , beIteedde hij beide om zijnen medemenfchen den weg des
/evens bekend te maken , en zijnen Getoofsgenoaten de
vurigfte liefde jegens God , hunnen opperften Weldoener,, jegens Christus hunnen Verlosfer en Voorfpraak,
jegens elkanderen, en jegens alle menfchen in re boezemen. \Vij mogen niet twijfelen , of Jezus Leer en Voorbeeld, gepaard met de verlichtinge van den H. Geest,
had op Jacobus dezelfde nitwerking. Dan het bebaagde Gode, hem vroeg van zijnen post te roepen, ten lang.
lie niet meer dan 15 jaren na Jezus Hemelvaart , tot
het genot dier onverderfelijke, onberlekkelijke en onverwelkelijke erfenisfe, die in de hemelen bewaard is roar alien,
die in de kracht Gods door het geloove bewaard worden. Te
willen vragen , waarom God flier Inn wel hem als Petrus
uit den kerker verloste , zoude vermetel zijn, en een
indringen in de raadflagen der Voorzienigheid , welke wij met flilzwijgende verwonderinge moeten eerbiedi.
gen.
Herodes Agrippa overleefde niet lang deze zijne wan.
bedrijven. Eene buitenfporige laatdunkendheid deed
hem dulden, dat, bij eene gehoorgeving aan de Tyrifche
Afgezanten , laffe vleijers hem toeriepen: Eene fiem van
eenen God en niet eerie menfchen ! Oogenhlikkelijk volgde de Goddelijke wraak op dit gruwelltak , een der
fnoodflen , aan welken een Jood zich kande fchuldig ma.
ken. Van flonden aan Hoeg hem een Engel des ifeeren,
daarom dat hij Code de eer niet gaf; en hij werd van de
vormen geiten, en gaf den gem gelijk de Evangelist
ver-
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verhaalt omtrent het einde dezes Hoofddeels ; waarbij
wij nog nit Jofephus (*) kunnen voegen , dat hij zelve
zijne dwaasheid erkende , en de laffe vieizucht zijner
Hovelingen beftrafte , toen hij door de verfchrikkelijke
kwale was aangegrepen en den dood te gemoet zag,
die hem, na dat hij vijf dagen in de ijsfelijkffe pijnen
had doorgehragr,, uit de wereld rukte , in het 54(te
jaar zijns ouderdoms.
(*) Ant. Lib.

c. 3.

WAARNEMING VAN EENEN tlITGEBREIDEN LINKER
IN DE ONDERLIP , DOOR DE OPERATIE VOL!OMEN GENEZEN.

(Medegedeeld door het Gezelfchap onder de Zinfpreuk:
ter bevordering der Genees- , Heel- en Perloskunde,
te Hoorn.)

K

ort na dat wij den Heere VAN wu in het voorheen

gemeld geval (*) verzocht hadden , het onder zlln
Ed. berustend Kankermiddel ons te wilien toezenden , vervoegde zich bij ons Gezelfchap een behoeftig man, met
name FREDRIR sCHERMER wonende te Ooster-Blokker,,
oud 47 jaren, gehuwd, hebbende 8 kindcren in leven
van een gezond en vrolijk gettel , met een' zeer aanmer.
kelijken en affchuwelijken Ulcus aan de onderlip ; welk
ongemak , ruim 3 jaren geleden , begonnen was met
een kleinen barst , en van tijd tot tijd grooter zijnde geworden , zoo dat hetzelve toen (zijnde den 17 April
1809) de grootte had bereikt van meer dan edn en een
halt duim in diameter; de omliggende deelen zoo min als
de Glanduke fubmaxillares waren hard noch opgezet ;
het midden des gebreks was eene opening , nit welke
eene ichoreufe Itoffe vloeide ; de tIlcus breidde zich aan
de buitenzijde nit, zoo dat het den linker hoek des
3nonds begon in te nemen : aan de binnenzijde des gebreks vertoonde zich inflammatie en eenige excoriatiEn
als.

(*) Zie het Mengelwerk van het vorig No.
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alsmede eerie kleine opening of zweer. Deze man verhaalde ons, verfcheidene middelen reeds ter genezing
beproefd te hebben ; als ook dat de zoogenaamde Non.
nen van Rees haar middel bij hem hadden aangewend,
en hem een jaar te voren voor volkomen genezen hadden
verklaard: daar hij nu zag , dat men hem bedrogen had,
en zijn ongemak hoe langer hoe hinderlijker werd , terwill de pijnen en fcheuten foms hevig waren, verzocht
hij once hulp. LVij befchouwden het gebrek eenparig
voor eerie wezenlijke Carcinoma, en waren het al zeer
fpoedig eens , om (veronderiteld de Kunstbewerking nog
mogelijk zijnde) dezelve aan hem, als het eenigst middel ter genezinge, voor to ftellen : evenwel , daar wij met
den Heer VAN W1J over andere Kankergebreken in onderhandeling waren , beiloten wij, zijn Eds. gevoelen
ook over dit gebrek to vragen, en wel of ook in dit geval zijn Ed. Kankermiddel, of het mes, dientlig zoude
zijn? — waarop wij zeer fpoedig eene vriendelijke Misfive van zijn Ed. ontvingen, waarin zijn Ed. ons raad.
de, de Kunstbewerking ter uitvoer te brengen , zorg dragende dat het ongemak ruim genoeg weggenomen wierde; waartoe men dan ook dadelijk befloot: terwill de
Patient zijne toeflemming gaf, om dezelve op den az Mei
18c9 te ondergaan.
De Heer NIEROP deed de Operatie op de gewone wijze, beginnende zijne infnijding met de BistoutVaan de
regterzijde van het ongemak, duim van den hoek des
monds , ftrekkende zich de fnede in eene fchuinfche
rigting nit, tot over de kin ; terwiji zijn Ed. zijne
tweede fnede in den hoek des monds aan den linkerkant
begon , en door eene indurstie, welke men toen kort
daarbij ontdekte , genoodzaakt was , een gedeelte der
wangfpieren door te klieven , ntakende zijne fnede weder in eerie fchuinfche rigting , zoo dat dezelve in een
gelijk , vlak met de eerfte op de kin uitkwam : fehoon
dus bijna de geheele lip , met een klein gedeelte der
wangfpieren , was weggefneden , had er echter weinig
Hamorrhagie plaats. Na de wond gezuiverd te hebben,
deed zijn Ed. de omgewonde hechting met eene zilveren
naald , van een (hien punt voorzien , waarmede zijn
Ed. drie hechtingen , .eerst aan het onderfte gedeelte
der wonde, toen in het midden, en eindelijk in het roode van de lip, in het werk ftelde; zorg dragende ,
ver genoeg van de randen der wonde bij het doorfteken
af
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te blijven waardoor zijn E(L gelegenheid had , de
draden des te fterker te kunnen aanhalen; hetgeen in dit
geval gebeuren moest, vermits het fluk , dat er nitgefneden was, aan deszelfs bovenkant nicer dan twee duimen uitgeftrektheid had : verders onderfteunde zijn
Ed. de hechting door goede ftrooken welklevende hechtpleister , en met het vereenigend verband; hevelende
den Patient, zich in alles rustig te gedragen (*).
Daar er zich in de 4 eerfte dagen na de Operatie geene
toevall, n van pijn , zwelling of ontiteking opdeden, lieten wij het verband tot den 4den dag zitten; alleen vernieuwde men den zwachtel.
Den 6den dag werd het geheele verband en de maiden voorzigtig weggenomen , alsmede de hechtpleisters ; wij hadden het genoegen van te zien , dat de randen der wonde zich volmaakt vereenigd hadden, en er
niets meer dan eene ftreep of Iiin van her likteeken te
zien was ; dan de naaldfleken fuppureerden flerk , hetgeen vooral daaruit voortkwam, doordien het verblijf
van den Lijder en het weder zeer warm waren, hetgeen zeer veel broeijing had veroorzaakt , zijnde er
reeds bij het afnemen des verbands een putride reuk bij
betzelve ; deze zweren met een a twee met Balf. rircaei
befmeerde wieken verbonden hebbende, legde zijn Ed.
de ftrooken hechtpleister met het vereenigend verband
tot onderiteuning der hechting weder aan. Jammer was
het, dat wij de naalden niet een of twee dagen eer had.
den uitgebragt , om reden dat er reeds twee naaldfleken
een groot gedeelte der lip hadden doorgeknaagd; dan,
uit hoofde dat alles zich zoo wel liet aanzien, en uit
vreeze dat de vereeniging nog niet fterk genoeg zijn zoude ,
omdat er zoo veel verlies van fubftantie geweest was,
hadden wij de wegneming tot den zesden dag verfchoven 9
( 1) Daar binnen eenige dagen de Carcinoma aanmerkelijk
toegenomen was, en fpoedig de geheele lip en wang zoude
ingenomen hebben, tnoesten wij ens haasten met de Operatie in 't werk te Helen; anderzins hadden wij zeker eenige
dagen of weken te voren het voorhereidend verband van den
Beer Louis of van VAN DER HAAR aangelegd; dan, wij had—

den van eenen anderen kant tot ons voordeel, dat het eene
groote lip was, welke, benevens de wangfpieren, zeer rekbaar waren , hetgeen bij de vereeniging van de randen der

wonde zeer re pas gekomen is.
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yen , hetgeen de genezing een weinig deed vertragen;
clan , niettegen halide dezen hinderpaal der vroegere genezing, bleef men da,-;:ijics de zweren , die door het te lang
blijven zitten der naaiden veroorzaakt waren , op dezelfde
wijze fuppuratief verbinden, en wij hadden het ge.
noegen , orn, Brie w-eken na de Operatie , den Patient
volkomen , en zonder eenige mismaaletheid der lip, ge.
nezen te zien. Dewiji het nu reeds vijf maanden ge.
leden is , zoncler dat de Patient eenige pijn of fcheuten in de lip gevoeld heeft , zoo vertrouwen wij, dat
=xij het ongemak ruim genoeg zullen hebben 1,vegge4
Doman.
Hoorn,
IJIt naam van het Gezelfchap
den 13 van Wijnmaand
voornoemd
18c9.
J. G. REP ELIUS Secretath.

}IIS TORISCI3 VERSLAG DER UIT B A RS TINGEN VAN DEN
VESUVIUS.

'Wa
'Wan alle de groOte verfchijnfels in de natuut is,
, een der incest ontzettenden voor de verbeel.
ding, en een der geduchtften in de zaak zelve, de ult.
bariting der brandende bergen. Zij tasten ons aan in
alle onze zintuigen ; het vimr , welk haar bezielt ,
dwingt alle hoofuffoiren om met 1 .!etzeive aan te fpannen
ter vernielinge van al wat hen orneingt.
Even fnel treffen zij ais de donder; even als deze kondigen zij zich aan door eene geduchte verwoesting: zij,
doen de aarde rijzen , even gelijk de winden den oceaan
zicti doen verheffen; en, terwiji zij onze woningen in•
zwelgen door rivieren van vuur, openen zij onder onze
voeten kolken van brandende zwavel.
Van den anderen kant is , over 't geheel genomen , niets
bekoorlijker, niets verrukkender , dan de oremeffreken
diet gevaarlijke flookplaatfen; 't is , als of de natuur den
mensch , weiken zij zouden kunnen verzwelgen , heeft
len fchadeloos ttellen, door alle de beicoorlijkheden , die
hem aan dien grond moeten verbinden. Zij heeft den fpe.
lender: inval gehad van hen op de gelukkige eilanden te
plaatfen, in Peru, op Sicilie en in de wellustige velden van
Ara,
ItTENG, 1809. NO. 13.
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Mods; zoodat , in een eigenlijken zin , mag gezegd
worden, dat de dood aldaar onder bloemen is begra.
ven. De bloemen en de dood fchijnen aldaar zelfs vereenigd te zijn , als het gewrocht met de oorzaak. Inde.
dead , blusch deze verfchrikkelijke fornuizen uit, en
de grond, diem zij verwoesten , zal zijne vruchtbaar.
!mid verliezen ; het zal een vreedzamer en veiliger verblijf worden. De bewoner genoodzaakt voor moeijeiijker pogingen een fchraler levensonderhoud te koopen ,
tat gevaren betreuren , die door zoo vele genietingen
vergoed worden.
't Zij het eene fpeling der natuur zij , die geen on.
gemengd genoegen fchenkt, of een gedwongen gevolg
barer wetten , van welke het onmogelijk is, en geene
bate zoude doen , de oorzaak te vinden, zeker is het
in alien gevalle, dat de nabuurfchap der brandende Bergen altijd gevaarlijk is, en altijd zal gezocht worden.
Vader DE LA TORRE, een der geleerdfte en moedigfte
natuurkundigen van Italie , heeft in den jare 1759,
omtrent den Vefitvius aanmerkingen gemaakt, zoo naauwkeurig als wetenswaardig , van welke wij de volgende
zullen mededeelen.
Tot aan den jare 70 van onze jaartellinge had tie Vettevies siets dan vuur gefpogen , en meer nieuwsgierigheids
dan fchriks verwekt. In dat jaar,, onder eene regering
door deugden vermaard , fchudde de berg met een
fchrikwekkend gedruisch ; hij wierp asch en fteenen
nit, niet tot in Syrie en Egypte , zoo als een grootfpreker
van dien tijd verzekert, maar tot eenen afftand , groot genoeg om Rome eenen fchrik aan te jagen , en in genceg.
zame menigte , om twee geheele fteden, Herculantim en
Pompeia, te begraven.
In de derde eeuw, in den jare 1203, deed de Vefuviut
van nieuws alles beven, wat in zijne nabijheid lag. in
de vijfde , zesde , zevende en tiende eeuw jaagde hij
denzelfden fchrik aan ; maar tot nog toe had hij geene
Lava gefpogen , dat wil zeggen , zwavelachtige ftoffen
met verglaasde aarde en gefmoltene metalen gemengd,
die federt deze uitvloeijingen gekenmerkt hebben. 't WEE
in den jare 1049, dat men voor de eerftemaal al fidde.
rende eene beek van deze floffe volgde , die uit den
mond des bergs tot in de zee vloeide.
In de twaalfde, veertiende en zestiende eeuw gebeur.
den er in alles flechts vier uitbarftingen, van welke zelfs
de
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de uitwerkfels niet zeer merkwaardig waren. Maar in
tie zeventiende eeuw, te weten den 16 December 1631,
openden zich zeven ftroomen van zwavel, harst en ijzerachiige aarde eenen doortogt, en verfpreidden verwoesting allerwegen. In de jaren 166o, 1682 en 1694 gebeurden er telkens uitbarftingen; de laatfte duurde zelfs
eenige jaren.
In de achttiende eeuw heeft men uitharitingen gehad
in de jaren 1701 , 1704 , 171e , 1717 , 1730, 1737,
1751, 1754, 176o, 1767,1779,178r, enz. enz. ; alien
gingen van fchrikwekkende toevallen verzeld; vreesfelijker inzonderheid was de laatfle dan alle de anderen.
De berg , zeggen de nieuwspapieren van dien tijd ,
fchoot eerie vuurkolom nit van drieduizend roeden hoog.
te, 't geen misfchien wat vergroot is ; maar , welke
ook de hoogte mole geweest zijn, het uitwerkfel was
verwonderlijk en verfchrikkelijk.
Men verheelde zich dezen vuurklomp, tot eerie onmetelijke hoogte boven den vuurberg opklimmende , van
verre de zee, de velden en eerie prachtige clad beftrij.
kende , om zijne eigen as ronddraaijende met een gedruisch , dat door de echo werd herhaald , in alle
tingen doorfneden van vuurpijlen en gloeijende fteenen ,
die den gloed vermeerderden; en men zal erkennen , dat
het geoorlofd zijn zoude , zelfs aan onverfaagde wijs.
geeren, getnigen van dit fchouwfpel , van angst zoo
wet als van verwonderinge te zijn doordrongen.
Veel is er van de Lava's van den Vefuvius gefproken ;
maar de oorzaak van dit verfchijnfel, dunkt mij, heeft
men niet genoeg verklaard.
Dat uit eene brandende ftookplaats vlammen oprijzen;
dat eerie gistende Miin den omringenden en haar drukkenden grond doe fchudden; dat dezelve fteenen , asch
en water tot op eenen grooten afftand rondom ver.
fpreide : dat alles bevat niets verwonderlijks, niets, 't
welk met de gewone wetten der natuur niet overeenftemt, niets, 't welk wij niet kunnen nabootfen , en
wij indedaad niet nadoen , wanneer de noodzakelijkheid die groote en geduchte proeven gehiedt, die bet
voornaamfte werktuig des oorlogs zijn geworden. Het
is eene eigenfchap der vlatnme, dat zij om hoog klimt;
water, bijkans even zoo vioeibare asch , puimiteen, die,
bij eene groote uitgebreidheid , eerie naauwelijks noeutenswaardige zwaarte hezit , alle dezen kunnen aan de
Pp2
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werking des vuurs , 't welk zich van dezelve tracht te
ontdoen, geenen tegenftand bieden.
Maar dat ineengedrongene ftoffen , wier fmelting de
zwaarte niet heeft verminderd , die, te midden eener toe.
vallige vloeibaarheid, alle de andere eigenfchappen van digte en vaste ligchamen behouden , door de kracht der kokinge alleen, tot eene hoogte van 150 roeden klimmen; dat
zij, de randen diens onmetelijken ketels overitroomd
hebbende, blijven voortloopen ender de gedaante eener
vloeibare maar tastbare vlamme, terwijl tie ttookplaars ,
verfcheiden dagen achtereen , deze bron van vuur blijft
voeden , zoodat zij in den boezem des bergs eenen
(prong van meer dan goo voeten in de hoogte vorme,
en van binnen eene rivier van verfcheiden mijlen : dit is
lets, 't welk de natuurkunde moeite heeft te begrijpen,
er zelfs eerie verklaring van gevende , en het refultaat
van eene kracht , welke de verbeelding naauwelijks
durft berekenen.
Ik heb gezegd , dat door de opborreling of koking
het overloopen der Lava ontitaat. Dit is klaarblijkelijk omdat in de oogenblikken der ruste de bezonkene
ftoffe eenigertnate alleen den bodem des ketels bedekt.
Zij klimt , wanneer,, door welke oorzaak dan ook , het
vuur vermeerdert , en haar in eene fterker beweging
brengr. Indien de uitbariting ontftond door vermeer.
dering van (toile, het initorten van eerie rots, bij voorbeeld , zoti deze onvoorziene last welhaast door de werking van het vuur verjaagd , en in losfe brokken worden uitgeworpen , zoo als bet geval is van fteenen en
water , die door eenig toeval op den bodem des kratera
vallen. Maar dezelve zou niet tragelijk vervoerd wor•
den , bij eerie onafgebrokene achtereenvolging, onder
de gedaante van vloeiltoffe , naar de randen , van waar
zij, bij mangP1 aan tteunfe/ , zich verfpreidt ; men
heeft bier het zelfde beginfel, 't welk de melk, koffij , chocolade, alle vette vlociftoffen doet overkoken ,
wanneerzii tot zekeren graad van vuur doordrongen zijn.
Niets gebeurt er in deze geduchte kolken, dan 't geen
wij dagelijks, zonder er nan re denken, zien voorvallen , in onze keukers , in onze werkplaatfen, en in onze fmelterijen; bet onderfcheid beftaat alleen in de uitgebreidheid.
Dezelfde Vader DE LA TORRE heeft, in den jareint,
den loop der Lava aangewezen, welke toenmaals itroomde,
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de. Op den eerften Junij, zegt hij, daalde zij neder
in de vlakte *trio del Cavallo , beflaande eene rnimte van
zestien palmen, en bijkans eene halve miji wegs in eent
uur alleggende ; ik fond op eenen afftand van veertien voeten , en ondervond eerie zware hitte. Op
den tweeden dag was de fnelheid tien palmen in eerie minuut ; den derden dag acht palmen ; op den zevenden
begon zij te bekoelen; acht maanden daarna konde men
er over heen loopen, onder het gevoel echter van aanmerkelijke warmte.
Ulf al het gezegde volgt , dat de Vefuvius niet vroeger dan
zints i800 jaren met gedruisch is beginnen te branden ,
en dat de werking van zijne llookplaats toeneemt met
het getal der uitbarfingen; tot aan de vijftiende eeuw
telt men er naauwelijks twaalf, en gedurende den loop
der achttiende eeuwe wel veertien.
Indien lets tegen de gevolgen dezer aantnerkinge tot
gerustftellinge zou kunnen dienen , 't zou zijn: I. dat
zints eenige jaren de Lava zich eene afzonderlijke bed.
ding heeft uitgehold, 't geen misfchien de overige dee.
len des gewests, tot heden toe aan hare verwoestingen
blootgetteld , zal beveiligen; 2. dat deze Lava minder
overvloedig is , in vergelijking van die van vroegere
eeuwen ; 3. dat alle brandende bergen eindelijk zijn uitgedoofd ; de Vefuvius zal , even als alle andere , ophouden van branden, en dat tijdftip is misfchien niet
verre af.

$CHETSEN VAN EENIGE GEWOONTEN EN PLEGTIG•
IIEDEN , DER VROUWELIJKE SEKSE BIJZONDER EIGEN.

(Naar het Engelsch.)

N aardemaal

het onderwerp der Gewoonten en Plegtigheden, aan de Vrouwelijke Sekfe bijzonder eigen ,
van eenen zeer kiefchen aard is , en vordert met een
zacht penfeel behandeld te worden, heeft men het misfchien veelal overgeflagen. De pen opvattende , om des
het een en ander te vermelden , voel ik de noodzakelijkheid , om veel, daartoe behoorende, eer aan te [tipp2n dan uit te werken.
Eerie der oucifte Gewoonten, der Sekfe bijzonder eigen
Pp3
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gen , welke wij in de Gefchiedenis aantreffen , is het be.
weenen des Maagdoms. Dit greep !land bij de 'frailten, de Phaniciers en verfcheidene der daaromftreeks
liggende Volken; daar deden zulks de Vrouwen, die
dit Leven moesten vaarwel zeggen , eer zij in het huwelijk getreden waren ; of die , door eene bijzondere
gelofte tot een ongehuwd /even verbonden , verftoken
waren van de aangenaamheden des echtelijken /evens te
imaken , of kroost na te laten. Dit beweenen des Mang•
doms duurde niet alleen levenslang , wanneer de Vrouwen , op gezette tijden , bet ongeluk van barer] . that
moesten beweenen, maar zij moesten, bij fommige gelegenheden , hare vrouwelijke Bloedverwanten bij elkander doen komen , om deel te nemen in deze treurvolle
plegtigheid. — Men veronderftelt , dat de reden , waar.
om de Ifraelitifche Maagden haren Maagdom beweenden ,
hierin gelegen was, dat elke Vrouw zich ftreelde met de
hope om de Moeder van den Mestias te zullen wezen ;
maar bij andere Nabuurvolken moet die gewoonte uit
eene andere oorzaak ontitaan zijn, — doch welke, hebben wij niet kunnen ontdekken; alleen mogen wij gisfen , dat, daar eene talrijke nakomelingfchap , onder de
Ouden, voor den groothen zegen en voor een bijzonder
blijk der Goddelijke gunfte gehouden werd , de uitfluiting van de mogelijkheid om die te erlangen ftoffe tot
dit beweenen gave.
Godheden, 't zij men onderftelde dat zij tot de mannelijke of vrouwelijke Kunne behoorden , werden in 't
algemeen door beide de Sek fen gederd ; doch op dezen regel
hadden eenige uitzonderingen plaats. Bij de Syriers was
er eene Godheid , de groote Syrifche Godes geheeten ;
deze werd voornamelijk gediend door ontmande Priesters en Vrouwen , ten hoogften toppunte van geestdrijverije opgewonden. In tpijt van alles, wat men er tegen
moge inbrengen, hebben wij alien eene foort van partijdigheid voor de Sekfe , waartoe wij behooren, en voelen eene overhelling om de misilagen daarvan te verfchoonen , en medelijden te hebben met de zwakheden ,
waaraan wij zoo ligt onszelven fchuldig maken. Under
Volken , derhalve , die veronderftellen , dat derzelver
Codheden , gelijk zij zelven , van de Mannelijke en
Vrouwelijke Sekfe zijn, zou het onmogelijk wezen , niet te
verondertleilen , dat zij ook vatbaar waren voor de on.
dafeheident neigingen en aandoeningen diet Sekfen : van
hier
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bier kon er niets natuurlijker wezen voor Vrouwen,
dan dat zij zich eer tot Godinnen dan tot Goden vervoegden. Van hier ontflond bij de Sekfe de bijzondere
eerdienst en aanbidding, eenige Godesfen bewezen.
Onze leeftijd verfchaft ons een voorbeeld van eerie
Plegtigheid, van welke alle Vrouwen volftrekt uitgefloten zijn; maar de Romeiniche Vrouwen waren , het
verrigten der plegtigheden, geheiligd aan de Goede Godin ,nog meer beducht voor de Mannen, dan onze Vriimetjelaars voor de Vrouwen : want men vindt bij Commige Schrijvers vermeld , dat zij, om alles , wat tot de
Mannen behoort , zorgvu/dig te weren , de ftandbeelden en fchilderijen van mannen en mannelijke dieren met
een dik floers omhingen. Het huis des Confuls, fchoon
gemeenlijk zoo groot , dat de Vrouwen, in zeker afgelegen gedeelte van 't zelve, volkomen beveiligd zouden
geweest zijn voor alle inkomst van mannen, moest door
alle mannen en mannelijk gedierte ontruimd worden;
zelfs de Conful zelf mogt er , bij die flatelijke gelegenheid , niet in blijven. Eer de Vrouwen hare plegtigheden aanvingen , werd elke hoek van het huis zorgvulclig
nagezien , en geene voorzorge achterwege gelaten, om
alle mogelijkheid voor te komen , dat geene onvoegeliPte
nieuwsgierigheid getuige werd van de verrigtingen, of
onvoorziens indrong„ Niet alleen deze voorzorgen diencien
ter beveiliging; maar de Romeinfche wetten ftelden de
dooditraffe vast voor den man, die zich bij de plegtigheden indrong.
Met deze voorzorgen, met deze ftrafbedreiging, om
het geheim dier plegtigheid te beveiligen , werd het
flechts eenmaal beftaan, die te fchenden, fchoon dezetye beftaan hebbe van de grondvesting des Romeinfthesi
Rijks af, tot aan de invoering des Christendom; en dit
beflaan gefchiedde mogelijk zoo zeer niet met oogmerk
om bij de plegtigheid tegenwoordig te wezen , als wel
om aan de affpraak met eene Beminde te valdoen. PomPEJA, de Vrouw van CiESAR., verdacht van misdadige
gemeenzaamheid met CLODIUS, en zoo naauw bewaakt,
dat zij geene gelegenheid kon vinden om aan haren lust
te voldoen , maakte ten laatfte , door middel eener
flavinne , affpraak met hem , dat hij zou verfchijnen
op het Feest der Goede Godinne. CLODIUS zou er
komen , als eene Zangeresfe gekleed ; een karakter,, 't
Welk hij ten uiterli ken voorkomen wel kon voihouden,
daar
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naar MI Jong, teeder. en fchoon van gelaat \VAS. Zoo
ras tie flavin hem zag inkomen , liep zij naar POMPEJA,
om kar des te. verWittigen. Zij, fterk veriangende om
Karen Minnaar te ontmoeten fcheidde zich terftond
van het gezelfchap af, en wierp zich in zijne amen ;
doch iij kon door hem niet bewogen worden , om zoo
fchielijk, als hij tot beider veiligheid noodig oordeelde,
te vertrekken; waarop hij haar verliet, en eene wandeling door de kamers deed, altoos het licht , zoo veel
.mogelijk , ontwijkende. Terwiji hij dus wandelde,
fpxark eene dienstmaagd hem aan, en verzocht hem te
2Thgen: hij geliet zich, haar niet te bemerken ; doch
iij volgde hem, en florid zoo Clerk aan , dat hij in 't
niet kon nalaten te fpreken. Zijne ftem verraadde onmiddellijk zijne fekfe. De dienstmaagd fchrikte;
en, naar de kamer , waar de plegtigheden flonden gevierd te warden, heen fnellende, verhaalde zij, dat er
een Man in huis was. De Vrouwen, verbaasd , wierpen , in aller ijl , een dekfel over de Geheimzinnigheden , gaven bevel de deuren te fluiten, en liepen , met
lichten in de hand, het huis door, om den ontheiligenden indringer te zoeken. Zij vonden hem in het
ilavinnen-vertrek, en dreven hem met alle verfniading
uit. Zij vertrokken ontnicldellijk , fchoon bet middernacht was, om aan de manner] van het gebeurde berigt
te geven. CLODIUS werd, korten tijd daarna , beichuldigd , de heilige plegtigheden gefchonden te hebhen; . doch_ het Volk zich ten voordeele van CLOD/US
verklarende, moestgn de Regters , voor eenen opftand
vreezende, hem laten henen. gaan.
In de Godsdienstbedrijven der hedendaagfche .7otlen
is • eene Plegtigheid , aan derzelvcr Vrouwen bijzonder eigen , bij den aanvang van den Sabbath , vrijdag avond , een half uur voor zonne-ondergang. Ellie
naauwgezette food moet dan eene ontftoken Lamp ,
de Sabbaths-Lamp geheeten , in zijn huts laten branden,
al zou hij, geen geld hebbende , de olie van zijn' Muirnsan leenen. Het ontfteken van die Lamp is eene Mort
van Godsdienstplegtigheid, beftendig door dc Vronw
te volbrengen, dus in de geheugenis te houden de
midaad , waardoor Moeder EvA de Lamp der Regtvaardigheid Ititbluschte , en haar te leeren , dat zij alles wat
in . haar vermogen is, moet does , om voor dat misdrijf te boeten , door dezelye weder aan te ficken. —
In
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In ftede van den Bok , dien de onde Ifraiten , beladen
met hunne zonden , in de wildernisf: uitftietcn , bedienen zij zich thans van een Vogel. Elke Vader des Huisgezins neemt een Witten Haan -en de Moeder eene witte
Hen , die zij op den hop ftrijkt „ herhalende bij elke
flreek: „ Dat deze Hen voor mijne zonde boete ! zij
zal fterven , maar ik zal level ' !" Dit gezegd liebbende, draait zij den Vogel den nek om, en' fnijdt den hats
af, ten teeken , dat er zonder bloedflorting geene vergiffenis van zonden gefchiede. Indien echter eene Vrouw
ten tijde dezer plegtigheid zwanger zij , en daar zij niet
kan bepalen of zij een zoon of dochter drage , neemt
zij, om niet te misfen , een Haan en Hen, en volvoert
dus dit zonderling bedrijf.
Overal , waar befchaafdheid eene wezenlijke waarde
getleld heeft op fchoonheid van gelaatstrekken en fraaiheid van geftalte , is naauwelijks eenige levensomftandigheid krachtig genoeg, om de Vrouwelijke Sekfe aan te
zetten tot een bedrijf, betwelk zelfs voor een, tijd, een
van beide zou bewolken ; dock waar deze natuurlijke
voordeelen de bezitlier naauweiijks tot eenige meerdere
in 't oog looping geregtigen , worden dezelve min beftendig in acht genomen en met minder zorgvuldigheids bewaard. Vrouwen in de befehaafder gedeelten van Europa verznirnen nimmer , ock wanneer zij zich , naar
's Lands gewoonte , in rouwgewaad moeten vertoonen ,
bet inzigt van bet denkbeeld om zich bekoorlijk voor te
doen, ett feblkken veelal den tooi en de kleeding in milker voege ," dat bet rouwgewaad zelve lets aan hare bekoorlijkheden toevoege, door er jets kwijnends aan bij to
zetten : lets , 't Welk de fchoonheid yank onwederflandelijker moakt , dan wanneer dezelve omgeven is met al den
opichik der heerfchende mode. — Dan, de Vrouwen
in ruwere eeuwen der oudheid, en die van vele hedendaagiche Volken, in Wier levensplan verfijning en befchaving nog niet heerfchen, flan in de oogenblikken
van rouwe alleen acht op de gewoonte des lands, of lie,
ver zij volgen de bewegingen van haar hart, en verzni•
men niet alleen bare bekoorlijkheden te doen uitkomen,
maar verwoesten dezelve door wonden en likteekenen ,
die voor altoos bet fchoone bederven.
Het rouwbedrijven bij de Griekfche Vrouwen duurde
lang , en weerde, zoo lang het aanhield, alles , wat
verlustigend of vervrolijkend mogt heeten. Niet alleen
floePP5
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floegen zij op hare borften , en krabden met de nagels in
bet aangezigt , maar ontdeden zich ook van alien lieraad
van gond , zilver en edelgefleente; zij zonderden zich
van gezeifchap af, en weigerden deel te nemen aan eenige
geneugten des !evens ; zij fehuwden zelfs het licht , en
zochten de duister fie verblijfplaatfen ; zij trokken het
hoar uit, of fneden, het af, en wierpen het op de houtmij , om met het ligchaam des betreurden te verbranden , of bijgezet te worden in het graf. — Het affnij•
den van het haar was echter geen beftendig gebruik.
Eenige Vrouwen liepen met hetzelve loshangende, gekleed in de ruwfte itoffe, flof op hare hoofden en aangezigten werpencle : fomtijds wierpen zij zich op den
grond neder, en wentelden in het ftof; gebaren , die,
van de vroegfte oudheid af, ten teeken van rouwe (trek.
ten. — Bekend is, hoe zeer des getwist wordt, de gewoonte in het Oosten , dat de Vrouwen rich op de
houtmijt ter verbrandinge harer Echtgenooten werpen,
en dus het ]even eindigen.
Behalve deze gewoonten onder de Vrouwen, die godsdienflig mogen genaamd worden, of tot het rouwbedrijf
behooren , nemen zij andere waar, welke uit hare gefteltenisfe , en de omftandigheden , daarmede gepaard ,
voortkomen , en dus, eigenlijk gefproken , gewoonten
der Sekfe mogen heeten. Wanneer in Chirugua eene
jongedochter zekere jaren bereikt, fluiten de vrouwelij•
ke bloedverwanten haar op in een hammoc , eene hangmat, en hijithen haar in de hoogte aan het einde des woonvertreks. Eene maand in dien ftaat gehangen hebbende,
wordt zij halverweg nedergelaten , en, na verloop van
nog eerie maand, komen de Vrouwen nit de buurt bijeen, gewapend met ftokken en knodfen , dringen het vertrek in, en flaan , op eene vreesfelijke wijze , op alles,
wat er in is. Dit fpel eenigen tijd gefpeeld hebbende
verklaart eene dezer Vrouwen , dat zij de flang, die de
jongedochter geftoken had, gedood heeft. Hierop worth
zij uit de zoo lang geduurd hebbende gevangenis ontflagen ; de Vrouwen verlustigen zich, en gaan , wel vergenoegd over het volbragte werk , naar huis.
Onder eenige der Tartaarfche 4tammen fluiten zij eene
jongedochter, die dit tijdperk des levens bereikt heeft ,
voor eenige dagen op, en hangen vervolgens een teeken
aan de tent, den jongelingen te verftaan gevende , dat
zij huwbaar geworden is. Bij andere van deze Volksflam-
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flammen rigten de Ouders van de Maagd een Feest aan;
op hetzelve de Buren genoodigd hebbende , onthalen zij
hen op melk en paardenvleesch , onder den maaltijd verklarende , dat de Dochter van den huize huwbaar geworden is, en zij genegen zijn haar uit te huwelijken,
zoo ras eene gefchikte gelegenheid zich aanbiede. — In
Circasfia en Georgia , waar de Ouders dikwijls verpligt
zijn, hunne Dochters uit te huwelijken terwijl zij
nog kinderen mogen genoemd worden, ten einde voor
te komen dat zij Diet van hun weggenomen worden door
de rijken en magtigen, wordt de tijd der Huwbaarheid
veelal eerie geruime wijle bedekt; dewijl de man, aan
wien zij verloofd is, alsdan het regt heeft om haar tot
zich te nemen , en de Ouders misfchien oordeelen dat
zij nog te jong is om in den echt te treden.
Allerbijzonderst is, onder de omftandigheden, welke
aanleiding gegeven hebben tot Gewoonten , der Sekfe
eigen, die van Kinderbaren. Naardemaal , in meest alle
landen, de Vrouwen, te dien Ronde, biittand behoeyen , heeft men, te dien einde, meestal Vroedvrouwen
gebruikt. — De Atheners waren, in ouden tijde , het
ednig Volk, bij 't welk het tegendeel plaats greep. Eene
daar ftandhoudende wet foot de Vrouwen en Slaven uit
van het beoefenen der Geneeskunde: en daar het verlosfen der zwangere Vrouwen voor een tak daarvan gehouden werd , gaf zulks te meermalen gelegenheid , dat
Vrouwen, er tegen opziende , om zich, in dit geval,
aan Mennen over te geven, er het leven bij infchoten.—
Eene Vrouw , AGNODICE geheeten, wilde hare medeburgeresfen uit die ongelegenheid redden ; zij kleedde
zich in mannengewaad , en , de Geneeskunde geleerd
hebbende , ontdekte zij zulks aan eene en andere zwangere Vrouw , die zich van hare hulp bedienden. De
overige Artfen te 'Nene, misnoegd en verbitterd tegen
eenen , die al het werk van tijd tot tijd aan zich trok , deden
dezen voor het Geregtshof den Areopagus ontbieden en te
regatellen ; ter befchuldiging inbrengende., dat hij op eene
onkiefche en verleidelijke wijze omging met de Vrouwen, door hem verlost. Dit noodzaakte AGNODICE mu
hare Sekfe te doen kennen ; waarop de Artfen haar vervolgden , als eene verbreekfter van 's Lands wetten. De
voornaamfte Vrouwen der Stad, haar in dit gevaar ziende , verfchenen ten Geregtshove, en fmeekten deRegters
to harm behoeve. Het verzoek der Vrouwen was zoo
klem-

560

GEWOONTEN ENZ. DER VROUWELIJKE SEKSE.

klemmend , en de redenen, welke zij aanvoerden, wa.
ren zoo dringend voor het bewaren der vrouwelijke
kieschheid, dat er eene wet werd uitgevaardigd, die
aan de Vrouwen het verlosfen toettond. De zwangeren
bedienden zich van deze wet, en de bijfiand der Mannen geraakte geheel in onbruik.
131j de Romeinen en de Arabieren, die na hun de Geneeskunde met groote vlijt beoefenden , onderwierpen
zich de Vrouwen, in zware gevallen, fomtijds aan de
verlosfing door Mannen ; dock het was verre van een
fink van vcrkiezing of algemeen gebruik te wezen. Het
was niet voor het einde der zeventiende of het begin der
achttiende Eeuwe , dat, uit Italie en Hankrijk, het gebruiken van Vroedmeesters meer en meer algemeen word,
en het zoo verre gekonien is, althans iii Steden van eenidat bij liede.n , die het kunnen betalen ,
ge
geen ander dan een Vroedmeester dit work verrigt. Het
loopt buiten ons touter gefchiedkundig yak, te oordeelen , in hoe verre de Yrouwen veiliger zijn op deze
wijze dan op de andere ; wel zouden wij durven zeg.
gen , dat de vrouwelijke kieschheid voor de oude wijze pleit.

DE TEGENWOORDIGE STAAT DER NEGERS IN DE
AMERIKAANSGHE VOLKPLANTINGEN.

O

pverre na niet zoo rampzalig is tegenwoordig de
toeftand der Negerflaven in de Amerikaanfche Volkplantingen , als in den aanvang der achttiende eeuwe ;
niet Langer worden er de Negers befchouwd als eene tusfchenfoort tusfchen den Mensch en den Aap ; men ziet
in hem den mensch zelven. In eene Reize van den Heere
EARRY BOLINGBROKE langs de oevers der ri 'ier Demerary,
in het verleden jaar in het licht gegeven, ontmoetten
wij onlangs eenige bijzonderheden omtrent den toeftand
der Negertlaven aldaar , zoo opmerkelijk wegens hare
nieuwheid als belangrijklieid. Het overnemen van dezelve zal, vertrouwen wij, velen onzer Lezeren niet
onaangenaam zijn.
Wanneer een Planter, zoo verhaalt de Heer BOLINGBROKE Negers heeft gekocht , eerst aldaar aangekomen , maakt hij eenen aanvang met hen te gewennen aan
het
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het nieuwe klimaat , hetwelk dat der verzengde
fireek, hun Vaderland, moet vervangen. Zorgvuldig
worden zij, even als kincieren , behandeld. Eer zij naar
de plplitaadjen worden gezonden , worden zij van eene
Lange broek, een hemd , een buisje en een hoed voorzien. Hen te zien
Enropifche kostunm, maakt
inderdaad eene kluchtige, vertooning; niet dan met moeite laten zij zich bijovillemoverbotelt- f niet omdat zij
woon zijn , betere, of zeifs even goede kleederen te dragen , man' omdat zij zich als lieden van een hooger rang
befchouwen, en even zu]ke kleederen , als die der Op.
zieners der Volkplantingen , willen hebben. Hetgene,
waarin zij het meeste belang ftellen , is een deickleed ,
hetwelk hun tot een bed verftrekt , tot dat zij er een
hebben.
Na hunne aankornst in de Volkplanting worden zij
toevertrouwd aan het toezigt en de zorge van eene huishouditer, die hen van fpijze,, drank , pijpen , tabak
vezorgt, en al teat- verder-dienen k-an orA-hurniert.nien*
wen hand aaugenaam te waken. Men tracht hun rimed in
te boezenlen ; men bezorgt Finn goede bekenden ; men geeft
hun in het eerst ligt were: nahij het huis ; aldus worden
zij am; orde en de levenswijze der plantaadje gewoon.
Vervolgens worden zij onder het opzigt eenes ouden Negers gefteld , die den nieuweiing voor zijnen knecht
neemt; en hem leert zijne fpijze te bereiden. Eiridelijk beginnen zij de andere werklieden te volgen, en hun
arbeid vast bun veel minder zwaar dan men wel zou
denken, omdat de meesten hunner, reeds Haven geweest
zijnde in hun Vaderiand , aldaar veel minder voedfel en
veel sneer behoeften hadden.
Ten negen ure worden zij tot het ontbijt geroepen ;
een uur rwqrrlt hun daartae ve pgund. Ten edn ure komen zij om het middagmaal te nemen vijf kwartier uurs
mogen zij daartoe befteden. Met zonne-ondergang fchei.
den zij uit met werken , en komen te huis om een pijp
te rooken en het avondmaal te houden4 dit is de voornaamfte maaltijd der Negers. Behaive bun gewoon
voedfel, ontvangen zij wekelijks eenpint Rhum en twee
pond rooktabak. Deze zijn de voorwe-rPen van weelde,
van welke zij tot bun vermaak voorzien worden.
Nadat zij aan het klimaat Bens gewend zijn, voedeu
zij, voor hunne eigen rekening, gevogelte, varkens ,
geiten ; eu beplanten den kleinen nioestuin , die bun wordt
afa.
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afgeftaan. Die een ambacht veritaat , werkt in zijne le(lige wren, om het voortbrengtel zijner nijverheid te verkoopen. Dikmaals gebeurt het ook , dat zij , in hunnen
ouderdom , wanneer de krachten bun begeven , een kleinen winkel houden. Niet zeldzaam is het ook , dat men
in de Volkplantingen van Guiana Negers ziet, die genoeg
overwinnen om zich vrij te koopen. Anderen heb ik er
gezien , die in het begin flechts een klein fommetje aan
hunnen Meester gaven, en zich verbonden, om hem
het overige met hunnen arbeid te betalen , nadat zij
hunne vrijheid zouden bekomen hebben. Doch de meesten verfpillen hun geld aan kleederen en opfchik. Sommigen leggen het op, zonder zich vrij te koopen. Te Esfiquebo heb ik eene bejaarde Negerin gekend , die , bij
Naar overliiden , driehonderd ponden lterling (ruim
drieduizend gulden) naliet, die onder hare kinderen verdeeld werden. Met het verkoopen van gevogelte had
zij die fom overgewonnen.
Volgens eene beraamde fchikking, komt een Geneesbeer driemaal ter weke de plantaadje bezoeken. Bij uitkoop betaalt hem de Planter twee dollars voor elken Neger; voor die fom moet hij hem bedienen en geneesmiddelen leveren.
Wanneer een Neger gekocht en aan de Volkplanting
verbonden is , heeft hij regt op een vast beflaan. Gezond of ongezond , Jong of oud , moet hij gevoed, opgepast , gekleed en gehuisvest worden. Ben levendig
gevoel van vet maak verfchafte het mij menigmaal , wanneer ik een hoogbejaarden Neger met een grijzen baard
naast zijne vrouw voor de deur van hunne hut zag zitten,
doende onder do lommer van eenen kokosboom hunne
kleinzonen en kleindochteren fpelen , terwijl de vader en
de moeder dier kinderen in het veld werkten. In alle de
oude plantaadjen vindt men reeds Negers van het derde
en vierde geflacht.
Voor de nieuwe plantaadjen zoekt men Negers van
mannelijken ouderdom te bekomen , in ftaat om den arbeid der landontginninge te verduren. Men geeft hun
Vrouwen. Vlijtiger werkt de man en is fpaarzamer,,
om aan zijne vrouw lets tot opfchik te kunnen geven.
Zeer eensgezind en zeer gelukkig zijn doorgaans de Negers in hun gezin; zij onderhouden de wetten van welvoegelijkheid en goede zeden. Wanneer eene vrouw
de huwelijkstrouwe fchendt jets , hetwelk zeldzaam
ge-
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gebeurt, doer de man deswege zijn beklag bij den Opziener of den Eigcnaar der plantaadie, die bet huwelijk
fcheidt , en aan de echtgenooten vrijheid geeft, om van
nieuws in den echt to mogen treden.
De hardheid, mrt welke de Negers voormaals in de
Amerikaanfche Volkplantingen werden behandeld , had
voornamelijk daarin haren grond , omdat het opzigt
over dezelve aan andere Negers werd vertrouwd ; zints
dit opzigt in de handen van Blanken is gated , heeft de
zaak een gunftigen keer genomen. Gedurende al den
tijd , welken ik op Demerary heb vertoefd, en op mijne
menigvuldige togren in verre afgelegene landen, heb ik
nooit verzuimd, aan de Negers, welke ik op de plantaadjen ontmoette, te vragen , of zij dit land boven
Afrika fchatteden ; en ik kan verkiaren, dat er onder
honderd Negers niet een eenige was , die blijk vertoon.
de, dat hij zijnen voorgaanden hand betreurde ; zelfs ge.
tool ik te durven verzekeren dat , indien aan alle de
Negers in Guiana dezelfde vraag gedaan wierd, onder
de honderd niet 66n zoude gevonden worden, die cut
ander antwoord zoude geven.
Men heeft aitijd be weerd, dat bet getal der Negers hi
deze Volkplantingen afnani , van wege de wreede Behan.
deling , die hun alwaar werd aangedaan, en de iterfte,
door het klimaat veroorzaakt. Het kan-zijn, dat zulks
voormaals plaats had ; tegenwoordig evenwel is dit
het geval niet. Geen nieuwe toevoer uit Afiika is er
noodig gevveest , om het getal der Negers te vermeerderen, of het ontbrekende aan te vullen; integendeel neemt
dit getal toe , hoewel zulks naauwelijks merkbaar is,
uit hoofde der menigvuldige plaatfen , alwaar dagelijks
nieuwe plantaadjen worden aangelegd. Daarenboven,
de oorfpronkelijke kleur der zuivere Negerrasfen ver.
dwijnt , en moet meer en meer verdwijnen, door hunne
vereeniging met de blanken, de mulatten , de kreolen
en de mestifen , zonder dat daarom het getal der men•
fchen vermindere.
In 1787 beliep de bevolking der Engelfthe Volkplantingen
in iimerika vijftigduizend blanken , tienduizend lieden
van de kleur en vierhonderd vijfenzestig duizend Haven; in
1805 was dezelve gekiommen tot op vijfEnvijftig duizend
blanken , achttienduizend lieden van de kleur en vijfhon.
derd tienduizend Haven. Op yarnaika alleen is het getal der
Iaatstgemelden met vierentwintigduizend vermeerderd ,
waar•
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waarvan de flavenhandel flechts vierduizend heeft a angevoerd.
Veel minder nadeelig is het klimaat der landen , tus•
fchen de Keerkringen gelegen , voor de Negers, dan
voor de Europeanen; de tterfte der Negers fiat tot
die der Blanken als een tot vier,
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nikwerf is het eind eener redekaveling zoo ongunftig, dat
beide partijen , hoe zeer regtfireeks van elkander verfchillende, echter leder bij haar gevoelen biijven, en wel ieder op goede, zoo 't haar voorkomt , onwrikbare gronden.
Menigrnaal oordeelt men in het gewone leven, en zelfs in
de fijnere redekavelingen der meet wijsgeerig denkenden,
vooral van hen , die zich atm het tegenwoordig myflisch fys..
teem wij den, en wier grondflag in alles het onbefchrijfbare
gevoel moe: zijn, menigmaal oordeelt men het eene onmogelijkheid , dat Allen eenfternmig, over hetzelfde punt
zouden deniren.
Zou hetzelfde , zoo
Niet zelden ciacht ik hierover na.
fprak ik, niet voor alien en altoos waarheid zijn ? Zou het
fomtijds onmogelijk een ander , die de waarheid miskent, tot die waarheid op te voeren, omdat voor hem eene
andere dadeiijkheid beftaat, dan voor mij? — 1k kon mij
hiervan bijna niet overtuigen, verdubbelde dos mijne waar.
nemingen , en vond dezelve alle overeenflemmend met de
volgende redenering , die ik dus zoo wel a priori-als a pogoniori beproefd durf noemen.
Alle onze redeneringen , hoe verre wij die ook kunnen
doorzetten, welke fijue wendingen wij daaraan weten te geven, moeten alle rusten op en gevolgen zijn van eene
ling, die, zonder eenige redenering , onmiddellijk uit onze
Organifatie volgt, en die dos van ons oordeel onafhankelijk
is. Onze ganfche Logics is flechrs eene gefchikte manier,
om gevolgen uit de eene of andere telling of te leiden. Hoe
wij onze redeneringen analyferen, altijd zullen wij op eene
{telling neerkomen, die wij zeggen, dat uit zichzelve waar is,
en dus geen verder bewijs behoeft. De ontwikkeling van deze
Itelling tot den term , dien wij begeeren, is het ganfche geheim
der bewijzende redeneerkunde. Gewoonliik noemr men deze
eerfte ftellingen axiomata. De tegenwerping, dat men meermalen een bewijs aanvangt van eene flelling, die wel algemeen aa,ngenomen , maar echter verre is van een axioms to
zijn,
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zijn , doet hier niets af. Het bewijs is of valsch , of het is
onmiddellijk ontwikkeld uit eene axiomatifche ftelling, of uit
zulk eene, die reeds het product is van eene voorafgaande

gegronde redenering , van welke dus het bewijs alleen het
vervolg is.
Als dus twee perfonen van elkander in gevoelen verfchillen,
en de een den ander door geene redenering kan overtuigen,
moet zulks of door de vertchillende manier van gevolgen afleiden, of door hunne niet overeenftemmende denkwijze omtrent de grond- axiomata veroorzaakt worden; of eigenlijk
alleen door het laatlle, want dat deze of gene de goede manier van gevolgen af te leiden is , moet eerst bewezen worden; en dit bewijs kan niet anders zijn , dan eene onmiddellijke ontwikkeling van eenig axioma: ook bier komt het
dus alleetr op het eenftemmig gevoelen omtrent de axiomata aan.
Vat de zoogenaamde mathematifche axiomata betreft,
de zulke namelijk, die ten grondflag liggen van ieder mathematisch bewijs; hieromtrent ftemmen slier gevoelens meestal overeen. Niemand , b. v., twijfelt , of het geheel is
grooter, dan een zijner deelen. 't Is waar, nu en dan
vond ik er eenen , die ook daar aan twijfelde; doch zulk
eenen had of een dwaalftroom van bovenzinnelijke dweeperijen zoo verre gebragt, dat hij aan zichzelven twijfelde, of
de begoocheling der zinnen zijn eigen inwendig gevoel doett
verloochenen.
Minder eenflemmig denkt men over metaphyfifche axiomata ; deze zijn de eigenlijke (leen des aantioots , en die
ftellingen , welke de een voor axiomatisch waar verklaart, ontkent de ander volftrekt; van hier, dat fummigen site metaphyfirche axiomata tot Un hebben willen brengen ; welke
poging, al ware zij hun volkomen getukt, weinig voordeet te
dezen opzigte zoude hebben uitgewerkt, daar hetzelfde verfchil omtrent dit 6ene , als omtrent alle de andere zoude
blijven plaats hebben.
Van waar nu dit verfchil? van waar , dat de een voor waar
verklaart, hergeen de ander voor onwaar houdt? Voor ons is het
onmogelijk , eene en dezelfde zaalc naar wiilekeur waar of onwaar
te cioen zijn. Dat lets waar, lets zoo en niet anders is, hangt
niet af van onze wilsbepaiing; het moet dus noodzakelijk, datawij bier alleen van phmnomena handelen, alleen van onze
organifatie afhangen. Dat lets zoo en niet anders zij , kan
alleen afhangen van elk onzer organen in het bijzonder,
en van de zamenwerking van wile tot een geheel. Als
onmiddellijk gegotg vlueit bieruit voort , dat, als twee menfchen beide volmaakt op dezelfde wijze georganifeerd zijn,
ook beide volmaakt eenftemmig over ieder axioms moeten
denken, en hetzelfde noOmenou dezelfde gewaerwording aan
MANG.
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beiden tnoet geven, voor beiden hetzelfde phenomenon moot
zijn: terwij1 het bij eene verfchillende organifatie zeer
mogelijk is, dat beider gevoelens over eenig 23:Soma verre
uit elkander loopen, ja zelfs tegenflrijdig zijn , zonder dat
het hun ooit mogelijk zij tot elkander te naderen, zoo fang
zij beide dezelfde blijven.
Of er zulk eene verfchillende organifatie onder de bewoners van dezen bol plaats hebbe, kan alleen de ondervinding
beflisfen; dit is zeker, dat ten minfle meest, zoo niet altijd,
de oorzaak van het niet verflaan van elkander gelegen is in
het verkeerd gevolgen trekken uit door beiden goedgekeurde
grondflellingen. Wanneer men dus met lemand in zeker opzigt van meening verfchilt, bepale men eerst de grondllelling , waaruit beide uitgaan , en vergelijke do g ma onderling
de verfchillende wijze van gevolgtrekking, die beide gebruikt
hebben, en men zal onmisbaar zeker tot een overeennetemend
gevoelen opgevoerd worden.
Doch verfchilt men reeds omtrent het eerfte azioma, men
beproeve den niet, verder te gaan; alle overtuiging is onmogelijk ; dezelfde zaak verfchilt voor beiden. Van bier, dat
reeds SOCRATES zoo noar waarheid zeide: al otts weten is niets
te weten; aile onze kennis toch bepaalt zich tot die der vetfchijnfelen; nimmer zien wij de zaak van zinnelijk bijmengfel
onthuld ; en zelfs deze verfchijnfelen zijn nier voor alien
itandvastig dezelfde. En welke zekerheid ook zonde er kun.
nen zijn in datgeen, dat ons axiomatifche zekerheid geeft?
een adertak fpringt, en een gansch ander, geheel nieuw,
voor anderen onbegriipelijk Gebeelal omringt ons I Meta is
zeker, wat een itofiliken aanieg met zich voert: alleen
ons hoogere Leven, dat onbepaalbaar beginfel, dat niets gemeen heeft met de zwakke veranderlijke fiof, die vonk der
zuivere iiefde, waaraan eene hoogere magt, op eene voor
ons onverkiaarbare wijze, de ll-of ketende, deze alleen is onwrikbaar,, en voor alien een en dezelide.
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A DRASTUS, een man van groote geleerdheid en wijsgeerigen
aard, verkoos het Landleven, voornamelijk om zich te
vriter re kunnen overgeven aan de genoegens der befpiegelinge.
Hij was niet alleen geleerd en risk , :mar een menfchenvriend,
en geheel het omgelegen oord kende en eerbiedigde hem alts

een verftandig en braaf man.
Een
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Ben zijner Landhuurderen, fchoon come kleine plek gronds
bebouwende , en daarmede een talrijk Geziu voedende ,
flond bekend voor een zeer gefchikt en aardig mau. Zijne
hut , fchoon klein , was net ; zuinigheid eu eenvoudigheid
waren de befchermengels van zijn gelukkig Gezin.
oinflandigheclen in elk jaargetijde, van bet begin der Lente tot het eiude des Winters , fchonken hem genoegen , van
wege de gelukkige zielsgeilettetis , welke hij omdroeg, en
hem in that ftelde, am uit alles, war hem overkwam, leering
voordeel te trekken. In tegenfpued was hij nederig, en in
voorfpoed attoos dankbaar.
Als Landhuurder had 'nij die kleine hoeve bewoond, zints
de Vader van ADRASTUS eigenaar van den omtrek geworden
was ; noolt bleef hij in gebreke, am ten" gezetten tijde de
buur te beralen , en had nimmer eenig gefchil met zijne Buren. Zijn dagelijkfche arbeid werd verzoet en verligt door
de opbeurende gedachte, dat hij dos zorgde voor zijn
liefd gezin: deze geitage arbeid gaf hem niet alleen gezondheld, maar gunde hem Been tijd om zich toe te geven in
het begeeren van de grillige behoeften tier verbeeldinge, en
hield hem terugge van bet botvieren van eenige fpoorlooze
drift. Hij had vele ongenoegens in de buurtfchap bijgelegd,
huisfelijke gefchillen vereffend , en veel uitgedacht om de
armen te helpers. Nook kwam eenige wangunst in zijne ziel op , all hij de groote bezittingen der rijken befchouwde.
Deze zich niets aanmatigende , fchoon wezenlijke dugden verfchaften hem boogachting in den geheelen omtrek;
hij kreeg er den vereerenden bijnaam van den vergenoegden
Landman. Hij was het met de daad; met een klein, zeer
klein inkomen was hij in waarheid rijk.
AuRAsrus had ziuts tang veel van dezen Landman gehoord. Hij belloot eindelijk hem een bezoek te geven,
om te bezien, met hoe veel waarheids het gerucht het karakter van MATTHEW MENDLAND (zoo was de Boer gebeeten)
teekende: want fchoon ADRASTUS veel goeds in den omtrek
deed, bragt zijne ftille en aan de befpiegeling meest toegewijde levenswijze mede, dat hij zijne Landhoevenaars
nig kende. Zijn Rentmeester deed alles met bun af.
Dan, een Man van dien card , cis het gerucht algemeen
vermeldde, was een te aangelegen voorwerp, em de nienws.
gierigheid eens Wijsgeers niet uit te lokken. ADRASTUS
ging tegen den vooravond nur de hut des Landmans , en
kwam een half uur na zonne-ondergang aldaar. MEND —
LAND zat aan de deur van zijne hut een pijp te rooken, omringd door zijne kinderen ; zijne Vrouw was bezig met het
2voncleten gereed te maken. De Landman kende ziilleg
Qq2
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Landheer wel, rees op, en bood hem de beste pleats in zijne
nederige woning aan.
„ Hier," fprak de Landman, „ vindt Uwe Edelheid
op een klein clock gelukkig plekje gronds. Lang heb ik er
op gewoond , en indien gij goedvindt mijne Huurcedel te
vernieuwen , welke op St. Mickiel eindigt , zal ik wear.
fchijnlijk trier mijn leven eindigen. Uwe Edelheid flan mij
wel aan, en ik hoop dat ik hear bevalle; op den dag zijn
mijne Hunrpenningen in gereedheld , en wij hebben over elkander niet te klagen; derhalve . . ."
ADRASTUS viel hem in de reden , verzoekende de Huurce.
del te zien, en pen en inkt te mogen hebben om die oogenblikkelijk te vernieuwen. „ Pen en inkt heb ik niet ; dear
ik noch lezen, noch fchrijven ken, zijn deze mij van geen
dienst. Maar verlangt Uw Ed. dezelve te hebben, ik zal ze,
met papier, laten helen" „Dr," fprak ADRASTUS, ,,behoef zuiks trier ; op eenen anderen tijd zal ik de Huurcedet
teekenen. Maar weer gij, in de dead , Diets van Boeken?
Ik deck,- dat gij daarin wel bedreven waart, al uwen ledigen
tijd tot lezen befteedde , en uwe , kundigheden nit de veel.,
vuldige fchriften over den Landbouw en andere onderrigtende
Boeken haalde."
„ Neen, waarlijk niet," hervatte de Landman; „ mijn Va.
der kon mij geen lezen laten leeren, en ems mijne kindsheld heb ik daartoe geene gelegenheid gehad. De natuur en
het gebruik mijner oogen zijn mijne denige leermeesters geweest. Zoo ik in ileac geweest ben om zestig jaren met eere
te leven mijne kioderen matig , rein en dengdzaam op te
voeden, dit ben ik daaraan verfcbuldigd. In de dead', on*
de waarheid te zeggen , mijne levenswijze als Landman
fchenkt mij een overvloed van lesfen. Overal vind ik leering. Aan het einde van mijn tuinrje feat een bijenkorf vol
van allerarbeidzaamfle diertjes, die mij zeggen dat het khan.
de zou wezen als een hommel te leven. Mijn grondregel,
daaruit afgeleid, is, dat hij, die geen honig maakt, ook geen
honig mag eterf: dit deed mij onvermoeid arbeiden, om mijne fpijs te verdienen, eer ik mij aan eafel zette.— In dit gedeelte van mijn pligt werd ik verder onderwezen door de
kleine dienjes, die een molshoop bewonen. Is het mogelijk ,
dat lemand deze diertjes hard zie werken om in den deg des
hoods te voorzien , en er geene les uit ontleene .om lets
voor zijn, gezin op te leggen? ik leunde op mijne fpade om
bunnen arbeid re zien , en daarop hervatte 1k miin werk,
om het verwijt te ontgaan , dat ik mij meer met anderer arbeid den met mijnen eigen bemoeide. — 1k heb een ouden
Huishond; dat Beest (kom hier, Trowel) dat Been' heeft mij-

ne kleederen bij dag en mijne hut bij naebt bewaakt.
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duet voor mij, hetgeen ik voor mijn Bum= THOMAS zou
doen, die mij eens, toen ik zeer verlegen was, hieip; en zoo
lang ik brood heb, zal ik hem niet vergeten. Hij , Sirl die
ondankbaar is, heeft geene natuur, en 't is beter dat een onnatuurlijk man fterft, dan dat hij leve, dewij1 hij, die zijn
naasten niet wet doer, op deze wereld niets te maken heelt.
Wij zijn alien geboren om lets te doen; en hij, die wel doer,
verdient /of en dank. -- Wat mijn pligt els Eciitgenoot
betreft, ik leer dien van de Duiven , welke rondsom mijn dl
vliegen. Zes- en- veertig jaren ben ik aan deze Vrouw getrouwd geweest. Ik kan mij niet begrijpen , hoe onze rijke
lieden, fommigen a/thans , met hunn Vrouwen /even.
vind zullt een genoegen in de beftendIgheid dat ik mij van
onbeftendigheid niets goeds kan verbeelden; en de goedkeurende inch van eene getrouwe Huisvrouw is eene rijke belooning. — De liefde, welke ik mijne kinderen toedraag, ea
als Vader verfchuldigd ben, wordt mij ingeboezemd door atles, wat mij omringt: van de Zwaluw , die onder mijn dak
nestelt, tot de dieren in het veld, ontvang ik opvoedingslesfen. Kortom in dezer voege heb ik veelvuldige Levenslesfen
opgedaan."
Hier zweeg de Landman, en bevel zijne Dochter een kan
van 't beste bier te tappen. ADRASTUS ftond verfteld over de
eenvoudigheid van 's Landmans zeden, over diens gezond ver//and , en de gepastheid zijner bedenkingen. „ Landman,"
fprak hij, „gij hebt mij bedroefd en genoegen gefchonken. Ik
kwam bij u om u eenigen onderftand te fchenken, en gij hebt
mij de gelegenheid ontnomen om u lets te geven. ik bezit
niets , of gij hebt het ook, dan alleen een grooter overvloed
van geld; en gij zijt zoo volmaakt gelukkig in uwen that, dat
eene toevoeging van geld misfchien xw levensplan zou ftoren.
Gij zijt een gelukkig Landman en natuurlijk Wijsgeer, zonder
een voorraad van boeken en de verveling van een zittend leven.
Geef mij echter de Huurcedel, opdat ik die bij mij fteke; ik
wil die in flukken fcheuren, en ..... "
„ Hoe!" riep de verbaasde Landman nit, „ mijn Huurcedel
aan flukken fcheuren , in flede van dezelve te vernieuwen ?
Heeft dan mijn vrijmoedig fpreken of mijn gelnk u gargerd
5, Ja , MEND LAND
antwoordde ADR.AS••
Tus , 1k wil de Huurcedel aan ftukken fcheuren , dewijl
gij dezelve niet langer zult behoeven. Deze kleine plek
gronds , welke gij zoo vele jaren bearbeid hebt , is voortaan
uw eigendom. Kom morgen bij mij, en de papieren der
overdragt zullen gereed zijn. Ik moet voortaan niet meer
uw Landheer, maar uw Vriend wezen. Kom dikwijls bij
mij Ran tafel, en laat ik uit uw onderhoud ware levenswijsbeid leeren."
De Landman wilde op de knieUit vallen ; doch MAAS'.
TVS
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TITS voorkwam zuncs, zeggende: „ MENDLAND, rijs opt de

verpligting is anti mijne zijde; gij hebt mij fchuldenaar gemaakt : voor een weinig gronds , welken ik niet behoef ,
hebt gij mij eene menigte van grondregels gegeven , zoo
fchoon , zoo zuiver. . . . Ik zal ze nimmer vergeten."
Zints dien tijd Waren ADRASTUS en MENDLAND vrienclen•
In eenen aanhoudenden ommegang deelde hij de lesfen des
gezonden verftands en van een braaf hart op de gulfle wijze mede.

HASSAN.BEN-Moun's unman WIL.

11

Balfbra, een
Weduwenaar zonder kinderen , door eene gevaarlijke ziekte aangetast, befpeurde dat zijn einde vast naderde. Verfcheidene Vrienden, die hem kwamen bezoeken, gaf hij zijn oog..
merk te verftaan, om terftond den Cadi te later halen, en aan
dezen zijuen Uiter1en Wil over te leveren.
Een hunner, met name AGIB, onderhield hem teederlijk wegens dir belluit , door hem vreemd en voorbarig geheeten.
„ Niet te min, mijn dierbare HASSAN, " liet hij er op volgen,
3, befpeur ik de achtenswaardige beweegreden , waaruit gij
„ handelt. Gij oordeelt het voegelijk, in tijds te befchikken
„ over den Rijkdom, waarmede gij gezegend zijt door 'slle„ mels over u uitgebreide goedheid; gij vreest, dat dezelve
If onwaardige handen zal vallen , en dat, gevolgeiljk, het
„ misdadig gebruik, 't geen er van zou gemaakt warden,
^ voor uwe rekening zal komen. Voorzigtige HASSAN! ik heb
„ niets tegen uw beilnit in te brengen. Ik wil zelfs henen• gaan , om den Cadi, dien gij veriangt, bij u te brengen."
AGIB ging henen, zijne oogen afvegende, fchoon hij geen
enkelen traan florae; binnen een half uur was hij met den Cadi
terugge. HASSAN haalde van onder zijn hoofdkusfen een gezegeld Gefchrift, zeggende: „ Licht der Wereld! gij ontvangt
„ nit mijne hand den Uiterften Wil eens flervenden mans.
• vertrouw denzelven aan de zuivere handen, nooit door am„ koopgoud bezoedeld. Wanneer de Engel des Doods mijne
„ Ziel uit de gevangenis mijns Ligchaams zal ondIagen heb„ ben , open dan dit Geichrift , in tegenwoordigheid mijnet
„ Bloedverwanten en Vrienden ; dock last er y ours! mijn Vriend
„ lions bij tegenwoordig wezen.”
Wetnige dagen daarna ffierf uAssAtil. AGIB banstte zich orri
bij den Cadi alien te doen komen , die de Overledene gewild had dat bij het openen van ziinen Uiterften Wil zouden
tegenwoordig zijn. -- De Cadi toonde 221 alien het ottgeASSAN-BEN-AIOUB; een zeer rijk Burger van
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fehonden zegel , brak het open, en gaf het Gefchrift aan zij.
nen Naib te lezen. 't Zelve was van dezen inhond:
, Ik, HASSAN, Zoon van AIOUB,Zoon van ABDALLAH, eer ik
, de Caravanfara dezer wereld verlaat , maak door dit Ge, fchrift befchikking op eenige ingebeelde goederen, die ik
, noch kan bijblijven , noch medenemen.
, Milne NMI/ DAOUD en ACHIS1ET , die mij voorheen mis, haagden , heb ik gedreigd , berouw te doen hebben wegens
• hun gedrag; ik wil thus mijne bedreiging met de daad ver, vulfen , doch op eene geheel andere wijze, dan zij denken
, en verwachten. Zij zijn Jong en los; clan, fchoon zij nog
, losfer waren, zij zijn de Zoons van eenen Broeder, die mij
, beminde, en de K/einkinderen mijns traders. 1k maak over, zulks aan hun alles , wat mijn Vader mij heeft nagelaten, en
alles, wat ik daar bij gewonnen heb door den zegen des
Indien zij een Hecht gebruik waken
, Hemels en mijne
, van mijne nalatenfchap, die zonde zij op hun hooldl Ik
, laat hun na alles, wat ik door den dood ontruim. Nogtans
• onder voorwaarde, dat zij getrouwelijk voldoen aan de vol, gende Befprekingen.
, Ik befpreek niets aan arme Dervifen , niets aan Liefde, geffichten. Milne handen , dank zij GOD! waren altoos vaar, dig gelipend om behoeftigen te helpen; doch dezelve zijn
, met mijn dood gefloten. Het is de pligt mijner Erfgenttmen,
• hunne handen te opened. Welk eene verdienfle zou het voor
, mij wezen, aan GODE op te offeren 't geen Hij gereed that
, mij af te nemen! En in welk een Licht moet Hij die nako, mende liefdadigheden befchouwen , die , fchoon zij den
, hoogmoed des Erfmakers fireelen niets aan zijnen heblust
, kos:en I
, Dat elle mijne Slaven , van den dag mijns flervens af, eene
, volkomene vrijheid erlangen, te meer verdiend, omdat zij
, dezelve niet begeerd hebben tot dat zij voor mijn affierven
, vreesdcn. Aan de zoodanigen onder hun , die door ouder, dom of zwakheid onbekwaam zijn tot werken, befpreek ik
, een jaargeld, overeenkomflig met hunne behoeften, hetwelk
, in geen geval minder mag wezen dan vijftig flukken Gouds.
,
Voor bet overige nein ik hen te zeer, om hunne deug,i
, aan de gevaren der ledigheid bloot te flellen. Zij moeten
, zichzelven onderhouden , gelijk brave en nuttige Burgets
• betaamt , door die bedrijven ter hand te Nan, welke ik /m
, heb laten leeren. Ik befpreek aan elk hunner honderd
, vijftig flukken Gouds, om er hunne werkzaamheden mede
, aan te vangen.
, Ik maak aan den Emir MANSOLIR mijn Arabisch Paard met
, deszelfs gellachtboom en bet kostelijke tuig met paarlen
, van Mahrem.
Ik maak aan MOLLA SAHEB mijn goudea
• chrijfiesfenaar,
f
en aan diens Broeder, den Iman, den oudeit
Qq4,
,Ko-
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Koran, met gouden lerteren gefchreven op blaauw pergament: men wil, dat het dezelfde is, waaruit de Calif omAit
elken vrijdag voor de Vergadering in de groote Moskee las.
Behalve dit Bock mask ik aan den Philofooph AMROU
de geheele Boekerij , welke hij voor mij verzamelde. Ik
weet, dat hij een lief hehber van Boeken is, en dat hij peter
een goed nieuw Boek kan fchrijven, dan goede nude koopen: hij bezitte &atom alle mijne nagelatene Boeken; dock
op deze uitdrukkclijke voorwaarde, dat hij eerst de duizend
ftukken Gouds , welke ik , twintig jaren geleden, hem te
vergeefs wilde doen aannemen , ontvange. Indien hij volhorde deze mijne tactile Vriendfchapsproeve te weigeren ,
verzaak ik de zijne van dit oogenblik , en verzoek p un, die
ons beiden kenden , mijne gehoonde nagedachtenis te wreken, door zich te onthouden van alien ommegang met dim
onredelijken Wijsgeer.
, Ik zal, denk 1k, zoo veel moeite niet hebben, om mil, nen Vriend AGIB over te halen, lets te mijner gedachtenisfe
, te ontvangen. Wat ben ik mijnen dierbaren nc1B niet 21
, verfchuldigd! Hij verboud zich aan mij, zonder acht te ge.
, yen of ik zijne dienstbetooningen verlangde , zoo ras hij be, vond dat ik oud en zwak werd, en heeft mij bij mijn fler, ven 'niet verlaten. Hij heeft duizend volkomenheden in mij
, ontdekt , welke niemand v66r hem in mij ontwaarde, en
, welke mijzelven onbekend waren. Hij heeft met naauwlet.
, tende oogen alle de buitenfporigheden tnijner Neven nage, gain , daarvan een juist register gehouden en mij overgele, verd, zonder eenige font over te than. -- Maar wat zal
, ik een Vriend, zoo ijverig, zoo dienscvaardig, vergelden ?—
, Ik wil hem dezen kostelijken rand geven , waarmede hij ,
, zoo ik hoop , zijn voordeel zal doen. Due eene betere
, keuze in de zoodanigen, die gij wilt hedriegen , en fpeel
, nimmer, 6 AGIB! de rol van een Vriend, dan bij een rijk
, man , die tevens zeer zwak en trotsch is. En geloof mij,
, gij zult een aantal van de zoodanigen vinden
, Geteekend te Balfora, in 't Jaar van de Hegira 322 , op
, den zesden dag der maand Regeb.
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HASSAN - BEN - AIOUB,
,

Vereerder van

GOD.'

Hoe vele nom worden er bijkans overal gevonden ! Mogt
bun het lot van den Balforafehen , ter welverdiende llraffe ,
bejegenen!
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EENE TIISTORISCHE ANECDOTE.
BRIKMAN, zevenatwintlafte Aht van

T HEODORICUS
te Hildesheim ,

Sint 11I1'..

was een der Vaderen op 't Concilie
van Conlians , hetwelk 'c gebruik van den Beker in 't Heilig
Avondmaal aan de leeken outzeide, en JOANNES nus en IHERO NYMUS VAN PRAAG verbranden liet. Dewijl hij een man van
zeer veel aanzien was, maakte hij eene groote vertooning, en
werd gekozen , om de Misfe van den H. GEEST, ter opening
van het Concilie, re lezen. Hierin kweet hij zich zoo we',
dat een der Cardinalen onderdelde, dat hij Doaor in de Godaeleerdheid, of in het Kerkelijk Rest was, en verlangde kennis
:net hem te maken, Hij fprak hem daartoe in het Lattjn aan,
hetwelk hij niet verflond zoo dat hij niet wist te antwoorden. Ilij vroeg derhalve zijnen Capellaan, die bij deze outmoeting tegenwoordig was, in het Hoogduitsch, om rand
in deze verlegenheid. Deze zeide: Noemn flechts,in uwe moe.
dertaal, de namen op van ettelijke kasteelen en gehuchten in
de nabuurfchap van Hildesheirn. Hij deed dit, en de Cardinaal, hem nu mede niet verflaande, vroeg aan den Capellaan,
antwoordde
op zijne beurt, of de Abt een Griek was? --••
de gedienflige Cfflpellaan , en de Cardinaal nam daarop affcheid. Yet in die gevallen echter kwam de 4bt er zoo gelukkig af. Zijn Capellaan had hem gezegd , wat hij antwoorden moest, als men hem, op 't Concilie, zijn gevoelen afvroeg ; doch , de woorden niet wet onthouden hebbende,
verfpralc hij zich zoo gekkelijk, dat Riles in gelach uitberstte,
en hij befchaamd :noes: aftrekken. (Getrokken uit eene ChroCHIEL

ya,

nijk van het gezegde Klooster,, te vinden in het tweede Deel van
11EISONIII Res Gertnanicae , p. 517 &c.)
Dewiji het bovengemeld Werk van den geleerden HENRICUS
MEtBOOM nu voor ons ligt, willen wij uit hetzelve, nog
eene nardigheid mededeelen , in her aangehaalde Deel, op
bladzij 1 75, voorkoinende, in eene Chronijk der Graven van
OLL'ENBURG. — Zij is de volgende.
Ben Priester , eenen hond op het gewijde kerkhof begraven hebbende , werd daarover voor den Officiaal des Bisfchops gedaagd
die hem beduidde, dat dit heiligfchennis
„ Vergeef het mij,
was , en voorbeeidige firaf eischte.
• (zeide de Pastoor) want dit Bier was zeer redelijk. Zoo
• Gij hem gehad halt , Gij zoudt hem gewis ook op het
• kerkhof begraven hebben.".— „Hoe redelijk was hij dan?"
(vroeg de Officiaal.) „ Wel (antwoordde de Priester) zoo, dat
„ hij een verftandig Testament gemaakt, aan zeer 'e'en Lego„ ten, en, onder andere, ook aan LI Lien Rhijufche Guldens
„ befproken heal.” — „81 (heream de OJJIciaal) Zulk een re„ delijke en verflaudige hoed mag germ op bet kerkhof be.

graven worden.”

574,

ZIJ DE TENTOONSTELLING

BIJ DE TENTOONSTELLING VAN DE VOORTBRENGSELEN
DER VOLKSVLIJT , IN HET MAGAZIJN AAN ' S E0NINGS WERF TN AMSTERDAM.

Een ander heff' den wapenkreet,
En doe, met fcherpgepunte fchichten,
Den Brit, als de oorzaak van ons teed,
Den angel voelen zijner dichten;
Of !coke in 't Vaderlandsch gemoed
Den oud-Bataaffchen ijvergloed.
Mijn zanglust gruwt van 't Ocrlogswee g
Verduurd lints zoo veel bange jaren ,
Als of wij voor den zaalgen Vree,
Helaasl niet meer berekend waren;
Als of het redelijk geflacht
Niet meer ann zijn bet/emming dacht.
Een ander voorwerp vuurt mij aan,
Om, onder 't krijgsrumoer der Volken,
Den won der blijdfchap aan to flaan :
Er breekt door digtgepakte wolken
Ben final, een glans, een heerlijk liclit;
Het fchijnt den Vorst is 't aangezigt.
In Hollands Arfenaal can 't IJ,
't Ontzag der Zee in vroeger dagen,
Het fteunpunt van 's Lands Koopvaardij,
Maar door het noodlot neergeflagen,
Daar flaaft het hart van LODEWIJK
Zijn ware zucht voor 't Koningrijk.
Daar voelt de menfchenvriend een traan
Van ftille vreugd op bleeke wangen,
Zijn boezem voor een Koning Bann,
Wiens boezem flaat voor 's Volks belangen, •..•
De Vaderlaudfche nijverheid
Worth- hier voor elk ten won gefpreidg
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Behoefte en weelde vinden bier
De voorraadfchuren reeds ontfloten,
Die, aangemoedigd door 't vertier,
Van jaar tot jaar zich fteeds vergrooten:
Op 't zien van zoo veel fo g:It en kleur
Verliest het oog zich in de keur.
Voortreflijk Lijnwaad, Baai ex Bout,
En Lakens, die de uitheemfche tarten,
Bereid op Vaderlandfchen grond!
Floe ftreelt gij weigepiaatfle harten;
Hoe noopt gij hem zelf tot uw !of,
Die zich vergaapte aan vreemde non
De fchoone Zijde en 't zacht Fluweel,
Bij ons gefponnen en geweven,
Vermeestren ooze zucht geheel,
Om aan geen Volk iets toe to geven
Wanneer vernuft en ijver gelds:
6 Drift, die zoo veel goeds voorfpeltl
Van zoo veel fraais daait toch ons oog
Met wellust op het mindre neder:
Getuigt , wat deze zucht vermoog',
Gij Hoeden, Linten. Garens, Leder!...•
Wij kunnen ons van top tot teen
In Vaderlandfche ftoffen kledn.
Ook zien wij hier vernufc en viiit
Tot huislijk nut en fieraad flrekken:
Befchouw het heerlijk Vloertapije,
Welks foorten ooze erkentnis wekken;
En war al Huisraad, hier verfpreid,
Bewijst ons Holands nijverbeid!
De Wis- en Werktuigkunst vertoont
In uitgelezen meesterftukken,
Hoe rustlooze ijver words bekroond,
En aangevuurd bij 't welgelukken:
Zoo ftige de edlfte wetenfchap
Le Holland rot den hooglien traps
Een
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Een gansch taafreel van 't nut en 't fchoon
Durft zich mijn zwakheid niet vermeten
Doch 't ware een onvergeefbre hoon,
Wierd Dommels Porfelein vergeten,
Wiens !ulster aan den Amitel praalt,
En ons op kunst en fmaak onthaalt.
TerwijI wij bier vol dankbaarheid
Door 't ruim trezoor der Volksvlijt fiappen,
Worth onze geest te rug geleid
Naar Hearten's School der Wetenfchappen:
De Eluishoudfpruit der Magfchappij,
Geplant aan 't Spaarne, bloeit aan 't IJ.
d I Mogten werkzaamheid en kunst
Steeds groeijcn met de cegenfpoeden,
En ons, befchermd door 's Hemels gunst,
Met eigen koren leeren voeden ,
Daar 's Konings zorg den Landbouw fchraagt,
En roem op 's Yolks behoudnis draagt.
Zoo zie eerlang 's Volks nijverheid,
Voor fchrale heiden, woesce duinen,
En meren, zich een fchat bereid,
In welige akkers, vruchtbre tuinen;
Opdat, hoe meer de Handel kwijn',
Die zegen ons te meer befchijn'.
Maar, goede Hemell hoot de bee,
De zucht van zeo veel menfehenvrinden,
En gun ons bij een vasten Vred
Onze oude welvaart weer te vinden;
Bewaar door uwe iterke hand
Den Koning voor ons Vaderland!
In Herfstmaand i8og.

J. DE JONG&

In net Alengekverk van No XII. bl. 514. reg. 2t en 22. is, door
wegvalling van twee Ietteren, eene zonderlinge Pout ingeflopen;
er ftaat : onder zoodanige Bootnen niet se gaan hullos; men
leze: onder zoodanige . Boomer se gaan fehoiko.

ME N G E L WE RK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WETENI■
SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

BRIEF VAN CATHARINA DE MEDIC'S KONINGIN
VAN FRANKKIJK AAN PAUS PIUS IV,
SCHREVEN DEN 4 AUGUSTUS 1561.

Allerheiligfte Vader!
oo men U den toefland van Frankrijk, en de vele
en groote moeijelijkheden, waarin het, door de
veilchillen over den Godsdienst gewikkeld is , duidelijk genoeg befchrijven kon twijfel ik niet , of Gij
zoudt zelf,, zonder wale], herwaarts komen, oat , door
Uwe tegenwoordigheid en Uw gezag , in de verwarringen raad te fchaffen, en met al Uw verftand en alle
Uwe krachten te arbeiden , om ze , door gefchikte middelen te regt te brengen en te doen eindigen. Gij zoudt
U, van den eenen kant , de ontelbare menigte dier zielen
voorftellen , die, orndat zij den weg der zaligheid niet
wel kennen , zich in het verderf ftorten• ; en van den
anderen kant zoudt Gij opmerken, dat het grootfle deel
des Rijks zich van de gemeenfchap der Kerke afgercheurd
en verwijderd heeft, en wel dat deel, hetwelk de meeste edelen en geleerden , en de voornaamfte en bekwaamfie mannen uit den burgerftand, bevat , welken het noch
aan vermogen, noch aan overleg , noch aan andere vereischten, mangelt , om hunne belangen te bevorderen ,
en onder welken zich ook een aantal der rijklten en gegoedften bevindt, die noch hunne middelen, noch het
gevaar ontzien, om de zaak, die zij voorflaan, door te
zetten. Voorts zoudt Gij zien , dat zij zoo eensgezind , en zoo overeentteminend in wil en bedoelingen
zijn, dat men zich over den ijver,, waarmede zij hunne
gemeene belangen behartigen , ten hoogfte verwonderen met, zoodat er geene mogelijkheid zij , om hen
Dndetling te verdeelen , of met geweld te onderdrukR. r
ken,
MENG. 1809* NO. 14.
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ken, zonder het dreigendst gevaar, om dit kijk in zoodanige beroerten te brengen, welke deszelfs geheel bederf en volftrekten ondergang ontwijfelbaar zouden near
zich flepen. Daar het nu met de zaken alzoo
en de woede der partiychappen alom bekend is , daar
ook het getal der misnoegden, van. dag tot deg, grouter en geduchter wordt, en ik mij verzekerd houde ,
dat Gij Reeds gedachtig zijt aan de weldaden , welkert
Gij voorheen van de Fran fche Koningen ontvangen hebt,
en dat Gij (dewijI Uw tegenwoordig belang dit eischt,
en dat zelfde belang het voor de toekomst vordert) met
ernst zult willen behartigen, hetgeen , tot bet ftillen
der onlusten, noodzakelijk is, zoo fchrijf ik U, opdat
Gij al Uw verftand en alle Uwe krachten te work licit,
cm Ian de Kerk den vrede en de eensgezindheid weder
te bezorgen.
lk acht , dat men hierin te ligter llagen sal, omdat
in Frankrtjk , God zij geloofd I geene Wederdeopers
zijn, geene ketters , geene zuiken, die de Twaalf Artikelen des Apostolifchen Geloofs , of derzelver verklaring,
zoo als die t door de zes Algemeene Kerkvergaderingen,
bepaald is , wederfpreken ; en daarom is ook het gevoelen van fonnnige Geleerden, wier oordeel ik gevraagd
lieb, dat Gij, zonder eenig gevaar, deze van elkander
verfchillenden tot de gemeenfchap der Kerke kunt toela.
ten, els welke die algemeene Geloofsbelijdenis, door
de zes gezegde Kerkvergaderingen vastgefteld en duldelijk verklaard, aannemen , en dat andere verfchillen zoo
min de kerkelijke eenheid behoeven te verhinderen , als
eertijds de verfchillende viering van het Paaschfeest , of
bet onderfcheiden gebruik van onthoudingen en plegtig.
heden , in de bediening der Sacramenten , en in andere
deelen van den eerdienst , aan de gezegde eenheid bin.
derlijk geweest is; terwijl men ook , op deze wijze, het
eindigen der verfchillen tusfchen de Latijnfche en Crickfche Kerk zou kunnen bevorderen. De gemelde geleerdee
en brave mannen vertrouwen daarom, dat, als men de
twisten aldus deed zwijgen , God zich over de zijnert
zou ontfermen , en hun , na het verdrijven der tegenwoordige duisternis , eens het waarachtig licht der
waarheid zou doen opgaan. Zij meenen verder,, dat,
zoo dit algemeen hulpmiddel niet gevalt, fchoon bet altijd aan de uitfpraak eener algemeene Kerkvergadering
onderworpen moet worden, het dart Loch volltEekt noodig
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dig is, dat Gij, ten fpoedigfte, eenigen anderen sneer
bijzonderen maatregel beraamt , om in den tegenwoordigen dringenden nood te voorzien; want dat het uitftellen hiervan onheilen zal berokkenen, waaraan daarna ,
op geene wijze, herftel zal zijn toe te brengen. Voorts
behoort (naar bun inzien) bet hulpmiddel tweevoudig
te zijn , en gefchikt, zoo om de genen , die zich reeds
nit de gemeenfchap begeven hebben, tot dezelve terug te
brengen, als om hen, die nog in dezelve zijn, daaria
te houden. Om de eerflen te winnen , zou hun noodig
dunken, dat men dezelven onophoudelijk daartoe aanfprake , en de geleerdften van beide zijden tot onderlirto
ge minnelijke handelingen bijeenriepe, dat de Bisfchoppen en derzelver dienaars .van het verkondigen vaa
Gods woord naarttig hun werk maakten, en het yolk
tot onderlingen vrede en eendragt vermaanden , en dat
men, intusfchen , ter wederzijden zich van alle hevigheid onthielde. En dewip ik dit middel gefchikt
geoordeeld heb, om eenheid te bevorderen, heb ik het,
met nadruk , aan hen bevolen, die zich reeds aan Uwe
gemeenfchap onttrokken hadden, en ik ben, tot hiertoe
gehoorzaamd geworden.
Doch was hen betreft , die zich nog niet van U heti+
ben afgezonderd: velen derzelven liebben wel geen oogmerk, om U te verlaten; doch zij worden aanhoudend
getlingerd door twijfelingen, voornamelijk omtrent de
drie volgende punten. Het eerJle is, dat zij bedenken,
dat de vroegfte Christenen geene beelden in hunne ker.
ken gehad hebben. Zij weten , dat God uitdrukkelIjk
verboden heeft, dezelven aan te bidden, en ze op zulke
plaatfen te ftellen, daar ze aangebeden kunnen worden.
Zij weten ook , dat GREGORIUS dit verboden heeft, ea
dat brave mannen, die ze, federt , in de kerken hebben opgenomen , uitdrukkelijk verklaard hebben , dat
zij tot geen ander einde dienden , dan om aan het onkundig volk de afwezige heiligen te herinneren; dat dit
echter tot zeer vele dwalingen bedriegerijen en leugens
aanteiding gegeven heeft, en dat vele verleiders, tegen
het oogmerk der oude Teeraren aan , den beeldendienst
allerfchandelijkst, tot hun bijzonder gewin , misbruikt
hebben , zoodat veler gewetens hierover zwaarlijk ontrust zijn ; die daarom den kerkgang vermijden, opdat
zij niet verpligt worden, om voor de beeiden te knielen. De mitt &theft w11 ingezien, minivan' eenen
kant
R. r Q
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kant de daarvan erkende nadeelen, van den anderen
daaruit gehoopte voordeelen , bedaardelijk overwogen
zijnde, moogt Gij overleggen, of het beter zij, de bee!.
den geheel weg te nemen, dan ze , tot veler ergernis ,
ter aanbidding voor te ftellen, daar dit toch noch door
God geboden is, noch de Kerk ze verder, dan met
een bepaald oogmerk , ingevoerd heeft, en daar het onbetwistbaar is , dat men , in derzelver vereering , veel
verder gegaan is, dan bedoeld was. Zou het, om alle
gelegenheden tot het uitvaren tegen dit gebruik weg te
nemen, en om die genen te behouden , .waarvan wij
fpreken , niet raadzaamst zijn , om de beelden van de
altaren weg te .nemen, en ze bij, of binnen ,of buiten de
kerken , te plaatfen ; met verklaring, dat men dit deed ,
omdat eenige , deels" baatzuchtige en tlechte , deels onkundige, menfchen aanleiding hebben gegeven , dat het
yolk dezelven , tegen de inftelling der Kerke , misbruikt
beeft?
Het tweede punt betreft de bediening der Sacramenten
van den DOOP en bet n. AVONDMAAL. - Met betrekking tot den nooP merkt men aan, dat zich vele godvreezende en brave lieden verwonderen over de duivel•
bezweringen en fommige formalier-gebeden, welke men
gewoon is daarbij te ge'oruiken ; dewijl dezelve, alleen
van eenig nut kunnende zijn voor de genen , die ze
verftaan , naar hun oordeel, ten aanzien van het grootfte deel des yolks, dat er niets van verftaat, nuttiger
zouden worden achtergelaten. En, voor zoo veel men
d,)orgaans meent en beweert , dat deze, den DOOP voorafgaanda, plegtigheden noodzakelijk zijn, zegt , men ,
dat dit ftrijdt met de gezonde leer der Kerke , volgens
Welke, in dit Sacrament, alleen het water en het ward,
en niet de duivelbezweringen en gebeden, tot bet wezen
des Sacraments behooren. Voorts zegr men, dat men,
in den DOOP, zich van de woorden der oude Catechumen hedient, welke geheel buiten gebruik zijn, en dat
het dus overtollig is, zich daaraan nog te houden. Ook
ftoot het fommigen , dat de een of andere ziekelijke,
en welligt aan deze of gene gevaarlijke en befmettelijke
kwale onderhevige , priester een kind in den mond
fpuwt , waarvau de gevolgen allernadeetigst zijn kunnen , en men meent, dat Gij alle deze bedenkingen zoudt
kunnen wegnemen, door te verklaren, dat het aan elks
vrijheid itaat, om, bij dens LINDIRDOOP de bezwerig.

gets
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gen en gebeden te behouden , of wel zich, enkel en eenvoudig , zonder eenig bijvoegfel , alleen te bepalen tot
het wezen des DOOPS dat is tot het water en het
woord , en wel her laatfte in de gewone en gem2ene
volkstale overgezet , welke vrijheid veel onfchade!ijker zijn zou , dan de ergernis , of de afzonderiog ,
van velen , terwiji men er de aanleiding door zou wegnemen, dat vele kinderen, buiten de Roomfi-be Kerk ,
gedoopt warden.
Wat het H. AVONDMAAL belangt: men zegt, dat vele
vrome menfchen , in hetzelve, op driederlei wijze , ontRicht worden. Vooreerst door het vieren dezer plegtigheid enkel ender dêne gedaante (dat is alleen met broad ,
of met den ouwel.) Zij kunnen (zegt men) hun geweten
niet bevredigen of gerust Relief], door bet gezag van
de Kerkvergadering van Congans , en door het gebruik,
hetwelk daaromtrent , flecks federt weinige jaren, is
ingevoerd , daar JEZUS CHRISTUS uitdrukkelijk gezegd
heeft: NEEMT-, EET, DRINKT, en daar PAULUS ,
hij gezegd heeft, ALWIE VAN DIT BROOD EET, ZOO
ook gezegd heeft, EN U1T DEZEN DRINKBEKER DRINKT;
bij welk duidelijk woord van God komt het oud gebruik , bij de Kerk duizend jaren , of Langer, ilandvastig onderhouden. En, hoewel zij, overeenkomftig met
den eerbied , dien zii der Kerke toedragen , de Kerkvergadering van Ccnjlans geenszins klein achten, is er
echter,, dewip zij , uit vreeze van mis te tasten , de
klare woorden der H. Schrift en het oud gebruik der
Kerke tegenwerpen, gevaar , dat het, terwijl men bierover twist, aan anderen ligt zal vallen , om zwakken
tot bun gevOelen over te halen , en hen alzoo van de
gemeenfchap der Roornfthe Kerke of te trekkers ; dewij1
de tegenwerping, welke het uitdrukkelijk woord van
God en andere duidelijke gronden voor zich heeft, niet
kan naiaten van groot gewigt geacht te worden. Gij moogt
daarom oVerwegen , of het van genoegzaam belang zij,
om, in warwil der Kerkvergadering van Conflans , de
bediening des H. AVONDMAALS, door de eene of andere
nadere en gevoegelijke verklaringe , in haar geheel te
(dat is ook den beker,, of bet gebruik van dek
wijn , aan de leeken toe te than.) — De tweede redeii
van aanfloot , waarom fommigen fchromen het H.
AVONDMAAL , in de Roomfche Kerk , te oefenen , is de
wijze der bedieninge, dat men namelijk het Bondteeken
ilechts aan ddnen, of weinigen , afzonderlijk uitreikt,
Rr3
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zonder het doen van eenige gebeden, die voor het gemeen verftaanbaar zijn , en zonder de beteekenis dezer
plegtigheid te verklaren; terwijl de wederfirevers beweren , en waarlijk duidelijk bewijzen , dat zij hieromtrent
de oude gewoonte der Kerke op nieuw ingevoerd hebhen. Het is niet uit te drukken , hoe veel deze verfchillende wijze van het H. AVONDMAAL te vieren , bij
velen der onzen, toebrenge, om onze gemeenfchap te
verlaten; want , daar zij, van den eenen kant, ilechts
den een of anderen afzonderlijk, of weinigen te gelijk,
zonder gebeden, zonder redevoering, zonder dankzegging, onder het uitfpreken van eenige woorden , die zij
niet verflaan, het Sacrament, alleen onder dine gedaante, zien nemen, en van den anderen kant hooren en
zien, hoe eene groote vergadering van menfchen, ten
zelf den tijde , hare geloofsbelijdenis verflaanbaar aflegge, openlijke erkentenis van zonden doe, Gode dankzeggingen en gebeden opdrage, in de gewone tale Pfah
men tinge, en eene Leerrede aanhoore , waardoor men
tot een godzalig en Christelijk leven opgeleid, en tot het
ontvangen van het H AVONDMAAL voorbereid wordt,
is het waarlijk niet moeijelijk te begrijpen, dat zulken,
die, alleen uir godsdienftige beweegredenen, onze zijde
houden, hieruit aanleiding nemen, om ons te verlaten.
Dat Uwe Heiligheid zelf beilisfe , of het, tot voorkoming
van dit nadeel , niet dienifig zij, de bediening van het
H. AVONDA1AAL Edits in elke maand, volgens het gebruik der oude Kerk, toe te laten; dat is, dat de Ker.
kedienaars, op de eerfte Zondagen van elke maand, of,
zoo zij daartoe verzocht worden, meermalen, alle die
genen mogen zamenroepen, die het H. AVONDMAAL verlangen •te gebruiken , — dat alsdan , in de volkstale ,
een Pfalm gezongen , algemeene belijdenis van geloof en
zonden gedaan, en openbare gebeden voor het welzijn
der Overheden, voor de gepastheid van bet weder,, voor
het w61 flagen van de gewasfen der aarde, en voor de
berttelling van kranken en bezochten , geflort worden,
en dat dan ook de eene of andere plants nit de EvangeliEn , of Brieven van PAULUS, betrekking hebbende tot
het H. AVONDMAAL , gelezen en uitgelegd, en het SACRAMENT zelf, ender de beide gedaanten, uitgedeeld
worde. En, hoewel dit nieuw en een weinig ongewoon
moge voorkomen, zoo zal echter,, daar de ilpostelen en
hunne naaste opvolgers alzoo gedaan hebben, de H E ILIGE VADER. niet gezegd kunnen worden, hierin jets
te-
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tegen Gods gebod en het gebruik der Kerke vastge(teld
tt hebben. Opdat Gij nu moogt verftaan , waarom men
hierop , met zoo veel nadruk , dringt , dient Gij te we •
ten, dat niets de confciéntien zoo zeer ontrust , als de
vrees van de Sacramenten niet behoorlijk te ontvangen.
Te dezen aanzien maken de afgewekenen grooten ophef, en roepen , dat Gods gebod gefchonden wordt, en
daardoor komt allengs onze dienst, en vervolgens onze geheele leer, in kleinachting, zoodat , indien Gij er
niet in voorziet , de fchande en het verwijt hiervan,
met den tijd , ook op U zelt zal nederkomen. Geen gereeder hulpmiddel nu fchijnt hier tegen te kunnen
vonden worden, dan de bediening van het H. AVONDMAAL, op de zoo even gemelde wijze; en het is hier•
om, dat ik daarop te ernftiger bij 11 aanhoude, en U
bid, dat Gij Loch fpoedig aan deze verwarringen te gemoet wilt komen. — De derde (teen des aanftoots is de
jaarlijkfche viering van het Feest van den zoogenoemdcti
H. SACRAMENTSDAG *wanneer het Ligchaam des fireren , tangs de ftraten , openlijk wordt ten toon gedra.
gen. Hieraan ergeren zich velen van de geleerdften dezes Rijks , betuigende daarbij, met geen goed geweten,
tegenwoordig te kunnen zijn , omdat het ftrijdt tegen de
uitdrukkelijke inftelling van het Sacrament : NEEMT
EET DRINKT , en DOLT DAT TOT MIJNE GEDACHTENIS , dat is, doer hetgeen ik gedaan heb. Nu zeggen zij,
dat er zoo veel ouderfcheid is tusfchen het brood ten
toon te dragen en het dadelijk te eten, als er zou zija
tusfchen het omdragen van een geneestniddel in eene
ziekenkamer,, en bet ingeven van betzelve aan den zie.
ken. PAULUS (zeggen zij) heeft niet bevolen : draagt
elit brood langs de firaten ; maar hij heeft gezegd: wie
van dit brood eet , en uit dezen drinkbeker drinks. Daar.
enboven (vervolgt men) CHRISTUS is in den hemel , en
vordert this atieen eenen geestelijken eerdienst. Men
verongelijkt hem tins, door alle die uitwendige en ligchameliike eerbewijzingen ; dewijl hij juist daarom van
de aarde ten hemel is gettegen , opdat men hem , met
geen aardfchen, maar met een waarachtigen en geestelijken dienst , eerbiedigen en vereeren zou. Eindelijk
beweert men , dat deze plegtigheid van 's Heilands
ligchaam om te dragen geenszins rust op eenig gezag der Schrifture, maar haren oorfprong enkel aan de
godsvrucht van een bijzonder mensch verkhuldigd,
Rr 4
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en federt, allengs, in gebruik gekomen is ; dat noch
CLEMENS, noch GREGORIUS welke den Sacramentsdag
hebben ingefteld , daarbij eenig gewag gemaakt hebben
van dezen omgang door de fteden, en dat derhalve onze geestelijken zeer misdoen wanneer zij, tegen den
wil der gezegde Paufen , op dezen dag meer, dan op
eenigen anderen, allerlei foort van ongebondenheid toelaten, en dus oorzaak zijn, dat CHRISTUS, die van de
zijnen opregte vernieuwing van 'even eischt , en , in
zijn woord, alle losbandigheid ten geftrengfle veroordeelt, in het geheel niet vereerd of gediend wordt. En
deze, zaak komt, niet alleen aan hen , die zich van on,
ze gemeenfchap hebben afgezonderd , maar ook aan die
genen, die ons tninst zouden willen verlaten, zeer er.
gerlijk voor ; dewijl zich daarin zoo veel verkeerds
yereenigt , ontheiliging van het Sacrament, tegen
het woord Gods en de goedgekeurde gebruiken der Kerke, — misbruik van dezen, plegtigen dag door velen,
tot het bedrijven van fchandelijke zonden, — en aanleiding tot bet verwekken van gevaarlijke oproeren , zoo
als wij, tot onze groote droefheid , dus verre ondervon.
den hebben: zoodat, indien hierin niet voorzien worde,
ten eenigen dage , door de ervarenis , zal blijken , dat
het beter ware geweest , eene andere wijze van Gods.
vereering te zoeken, dan deze plegtigheid, tot zoo groo•
ten nadeel en ergernis , te behouden.
Voorts is er nog een ander voorwerp van grooten aanfloor. Elk roept, dat her der Kerke tot fchande ftrekt,
dat de MISSE, door onkundige, zedelooze en een openbaar llecht leven leidende priesteren, ontheiligd en tot
een eerloos gewin misbruikt wordt, terwip niemand,
tot verbetering hieromtrent , arbeidt. Dit heeft, reeds
ledert lang , den eerbied des yolks voor de MISSE zeer
verminderd, terwiji fommigen onder ons , zelfs verder
gaande , ook bedenkingen omtrent dezelve opwerpen ,
zoo ten aanzien van haar wezen , als ten aanzien van
hare bedieninge. Omtrent haar wezen merken zij aan,
dat, naar de verzekeringen der Kerkelijken , de Priesters CHRISTUS offeren, en dat zij dit hun offer meer
achten, dan het offer, dat CHRISTUS ze/f gedaan heeft;
dat wel fommigen nit de Leeraren zeggen , dat het
offer der Priesteren alleen eene afbeelding en een ge.
denkteeken is van die waarachtige offerande , welke
CHRISTUS eenmaal vow ons geofferd heeft ; maar dat bet
on.
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onkundi g yolk, fchier algemeen , door onkundige pries.
ters , anders onderwezen wordt , zoo dat men hem
voor eenen ketter houdt, die van hen verfchilt , hetwelk, daar het waarlijk zeer ongerijmd is, aan de vijanden eene zeer gereede aanleiding geeft , om te lasteren.
Ten aanzien der bedieninge heeft men vier dingen aan te
merken. Yooreerst: dat alles in eene vreande en onbe.
kende taal wordt opgezegd, hetgeen en noodeloos en gevaarlijk is , dewijI het yolk thieruit geen nut trekt, en
tins, in zijne onkunde , enkel aan fommige uitwendige
Godsdienstverrigtingen bliift hangen • terwijl het integendeel noodzakelijk is, dat de geloofsbelijdenis , door
alien, klaar en duidelijk verftaan worde, en dat, zoo
men de Latijnfche taal behouden wit , dan ten minfte
eene uitlegging , in de gewone volkstaai, daar worde
bijgevoegd. Ten andere: dat, terwijl de gebeden, waarvan men zich hierbij bedient, de flichting van alle de
toehoorderen bedoelen, niemand op dezelven amen kan
zeggen , zoolang zij in eerie onverftaanbare taal gedaan
worden. Ten derde: dat, dewijI men , wegens de nut,
tigheid der roissE,zicla niet uitlaat ,zonder welker
baarheid derzelver bediening echter noodeloos kan fchijnen, men aan de confeientiOn zeer weinig voldoet; en
eindelijk , dat, daar hetgeen in de MISSE gezegd wordt,
de ganfche vergadering , en niet den Priester alleen ,
aangaat, en vooral datgeen , hetwelk van de oefening
der gemeenfchap gewangt , het aan -velen, te regt , als
verkeerd en gansch ongevoegelijk voorkomt , dat de
Priester alleen de gemeenfchap oefent, terwijl de menigte enkel toeziet, — en dat men ook, om alle deze redenen , meent dat het oud gebruik der Kerke behoort her'
field re worden.
Nu fchiet het laatfle hoofdpunt , wegens de wi/ze van
Godsdienstoefening, nog over , waaromtrent te beziett
that, of, ge'ijk eertijds het Pfalmgezang en de openbare
gebeden, in de moedertale, vele ttichting aanbragten,
het zoo ook niet raadzaam zij, daar de vijanden zich
hiervan thans bedienen, en er velen door tot zich getrokken hebben , ook het zingen van Pfelmen , in de
gewone landtale , en het doen van openbare gebeden,
in de getneene en voor elk verftaanbare volksfprake,
weder in gebruik te brengen.
Dit is het voornaamlie 7 waaromtrent ook zij, die zich
van onze gemeenfchap , zelfs met levensgevaar , niet
zouden willen afzonderen , hervorming noodig 2chRr 5
ten,
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ten, en ten ernftigfte verandering wenfchen. Zij bidden, dat men hun deze aanwijzingen ten goede houde ,
daar zij Uw gezag geenszins willen verkort hebben,
maar deze twee dingen vasthouden : vooreerst , dat in de
leere niets worde veranderd, en ten andere, dat, zoo
er, door de Kerkedienaren , lets misdaan zij, daarom
echter de dienst niet afgefchaft , maar deszelfs aanzien
gaaf en ongefchonden gehandhaafd worde. Deze twee
dingen Reeds vastilaande , meenen zij , dat er niets
onwelvoegelijks in is, dat men omtrent andere punten,
welke verbetering fchijnen te behoeven , vrijrnoedig onderzoek doe. Ik bid U derhalve , met alien mogelijken nadruk , dat Gij hierin voorziening wilt doen, ter
voorkoming van grootere ongelegenheden, welke,
ten fpoedige voorzorg , daaruit onfeilbaar zullen voortfpruiten. Voor de rest beloof ik U, dat ik alles , met
raad van brave mannen , en met omzigtigheid en liver,
zal bettieren tot den vrede der Kerke, en, zoo veel ik
kan 3 tot handhaving van Uw gezag en Uwe wantdigheid.

•
Wij hebben tiezen belangrijken Brief, die wij niet
weten , dat ooit , in het Nedereillitsch , is uirgegeyen , uit het oorfpronkelijk Latijn vertaald , zoo als dat
is geplaatst in het Scrinium Antiquarian; Croninga•
num van wijlen den Hoogleeraar DAN. GERDES, Tom. Y.
Part. II. p. 340 &c. Men ziet tilt denzelven ,
ke voortgangen de Bervorming weleer , ook in Frankrijk, gemaakt had. „ Het grootst , het best , het
„ befchaafdst, en het aanzienlijkst en vermogendst deel
des ganfchen yolks had dezelve omhelsd, en het was
„ onmogelijk haar te onderdrukken , zonder, het gan„ fche Rijk in het uiterfte gevaar te brengen." Hoe jammerlijk heeft dat Rijk , in volgende tijden, de waarheid
hiervan ondervonden I Ja , zij werd vervolgens onderdrukt , deze reeds zoo ver gevorderde Hervorming; en de
eerfte, die daartoe hare helfche pogingen aanwendde,
welke echter haar doe! niet bereikten, was deze zelfde
CATHARINA DE DIEDICIS Koningin Moeder van den
zwakken KAREL IX , die toen den Franfchen troon bekleedde. Zij was het, die, na, bij herhaling , vruchteloos getracht te hebben, om de •Hervormden , door
geweld van wapenen, onder te brengen, den affchuwelij-
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lijken moord van den verfchrikkelijken SINT -BARTELS..
NACHT beraamde en beilierde , in welken alle hunne
voorname hoofden, en vele duizenden hunner aanhangeren , zoo onmenfchelijk , als trouweloos, werden afge.
maakt. Welk een moniter was zij, die aldus de partij
poogde te verdelgcn, wier belangen zij, in dezen Brief,
zoo dringend vooritond, wier zaak zij zoo zeer toonde
goed te keuren , en wier bedoelingen en eifchen zij zoo
nadrukkelijk regtvaardigde! Doak voor zichzelve had
zij geen , Godsdienst. — En Paus PIUS ! — Volgens
getuigenis van den beroemden Praefident THUANUS
(Hiflor. Libr. XXPIII. Cap. VI. apud me Tom. I.p.563.
Ed. novisf. Tom. p. 116.) was hij , over dit vrilrnoedig fchrilven, vooral in zoo bedenkelijken tijd, ten
uiterfte getroffen, doch ontveinsde het, en bevorderde
flechts het houden van de Algemeene Kerkvergadering,
welke hij, reeds in het vorig jaar, te Trente had bijeengeroepen , te ijveriger ; fchoon hij niet voornemens
was, om daarin iets te laten verrigten , hetgeen aan de
verwachting , welke hij er van had ingeboezemd,
beantwoorden : want zoo, en niet anders , moet men
zijne woorden , die , zonder dat , geen bekwamen zirt
zouden hebben, verltaan, als hij wegens PIUS fchrijft:
immane quantum commotus eft Pontifex : quad tamen
ab 111o, pro tempore , disfimulatum in caufa filisfe creditur , ut de Concilio Oecumenico, cujus fpem magis ex.
citaverat , quatn fidem praeflare decreverat , firio cogitare
coeperit.
Wat verder de bovengemelde flagting der Hervormden
in Frankrijk betreft: het berigt derzelve verwekte aan
Paus GREGORIUS XIII zoo groote blijdfchap , als crtTHAR1NAAS fchrijven weleer ontileltenis aan PIUS. Hij
fchonk aan den bode, die er de tijding van bragt, hon.
derd dukaten , en begaf zich teraond naar de Kerk van.
Sint MARKUS , om er God voor te danken. Ja, hiermede niet voldaan, liet hij, ter betooning van nog openbaarder erkentenis , eene plegtige Procesfie hierover holtden , welke hij zelf, een eind wegs, verzelde; en, om
de gedachtenis van den gruwel te vereeuwigen, liet hij
penningen Bann , die, op de voorzijde, zijne eigene afbeelding hadden, en op de keerzijde die van eenen Engel, houdende in de eene hand een kruis , en in de andere een zwaard, waarmede hij de ketters aanviel, met
het

588

BRIEF VAN CATHARINA DE I‘IED/CIS.

het opfchrifc : verdelging der Hugenooten.7579. Zoo ver.
halen Roomfche Schrijvers zelven , en nit hen , onder
andere , de Abt FLEURY Biechtvader van LODEWIJK
XV. , in zijne Eccl. Livr. CLXXIII. No. XL.
Tom. XXXV. p. 172. Volgens anderen liet hij ook,
aan het Vatikaan , fchilderijen ten tools hangen , waarop het bloedtooneel was afgemaald, (Vic'. GERDES II. f.
p. 576.) en in de Voorrede der Gedenkfchriften van den
fleer MAURIER wiens Vader weleer Gezant wegens
Frankrijk bij Hunne Hoogmogenden was, kan men lezen,
dat hij, vele jaren daarna, te Rome, in de Raped van
PAULINA , nog een tafereel van het gebeurde gezien
heeft, waarop , onder andere , het uit het venrier werpen van den vermoorden Admiraal DE COLIGNY , die
mede in deze flagting omkwam , en een van de hoofden
der Bervormden was , was afgebeeld , met bet onderfchrift : PONTIFEX COLINII NECEM PROBAT kt iS
DE PAUS KF URT DEN MOORD VAN COLIVY COED.

(Zie HOFSTEDE, Bijzonderh. der II. S. D. M. 58,
0.) Dat de Spaanfche TIBERIUS , PHILIPS II, in de
vreugde van GREGORIUS deelde , is even min te verb
wonderen, als dat ook de uitvoerder zijner bloedige bevelen in de Nederlanden, DUC D 'ALBA, daarover zijne
blijdfchap niet verbergen kon. Zie het berigt, dat hij
daarvan zond aan GILLIS VAN BERLAIMONDT toen Stadhouder van Gelderland enz., en den brief, waarin deze
dat berigt aan Bnrgemeesteren , Schepenen en Raad van
Arnhem mededeelde , in de Chronijk van Arnhem, door
den Heer G. VAN HASSELT uitgegeven in 1790 , in gre
8170e, op bl. 203 env.
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VERHANDELING
OVER DE

REGELIVIATIGE WINDEN,.
door
J. _P. VAN CAPPELLE. (*)

O

nder de ontelbare menigte van fchoone en verhevene verfchijnfelen, welke de natuur, tot verbazing
van den opmerkzamen hefchouwer harer wonderen , dagelijks oplevert , is er welligt geen belangrijker, dan de
wind, zoo als hij zich, in alle zijne vericheidenheden,
over de oppervlakte der aarde vertoont. Verwonderlijk
toch komt het, reeds in den eerlien opilag , voor, dat
eene ftof, welke in haren (hat van rust, offchoon zit
ons overal omringt, zich evenwel door hare fijnheid aan
onze zintuigen onttrekt , zoo dra zij in beweging gebragt wordt , zoo vele verfchillende, nu en dan geweldige en verfchrikkelijke , uitwerkfels voortbrengt ;
eens, als een zacht ruifchende wind, eenen aangenamen indruk op het menfchelijk gevoel oefent; dan wederom, als een vreesfelijke orkaan, fchrik en verwoesting rondom zich verfpreidt, en de ftevigfte gevaarten
op burnie gronditeunen doet waggelen ; fomwijlen deze beide niterRen elkander in een oogenblik opvolgen , zoodat uit eene zoele kalmte plotfeling een hevige
form geboren wordt. Deze verwondering , echter,
neemt toe , wanneer wij op de onderfcheidene hoedanigheden van den wind op verfchillende plaatfen van den
aardbol acht geven. Hier ziet gij eenen luchtltroom
welke zich, beftendig in dezelfde rigting, met eene gematigde fnelheid, altijd voortbeweegt , zonder unmet
eeni(*) Met eenige weinige veranderingen voorgelezen in het
Deptatement Natuurkunde der Maatfchappij van Verdieuften,
nu mg RIT1S, den 8ften van Slagmaand 18081
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eenige aanmerkelijke verandering te ondergaan;
daar befpeurt gij eenen wind , die , ftandvastig de
eene helft van het jaar uit eene bepaalde ftreek waaijen.
de , in de andere helft, door eenen wind, volkomen
aan den eerften gelijk, doch van eenen tegengeftelden
kant komende, vervangen wordt ; ginds wedeeom
ontmoeten u beurthoudende land- en zee-winden , welke
elkander niet jaarlijks, zoo ais de evengenoemde , maar
elken dag geregeld afwisfelen. Meestal echter ontdekt
gij winden , die, geene vaste wet volgende, onophoudelijk in kracht, duur,, en rigting veranderen. Verfchillend zijn huntic uitwerkfels , naar gelange van de
ftreek , waaruit zij tot ols komen. Uit de eene
Week voeren zij warmte , uit de andere koude met zich ;
deze veroorzaken een droogen en helderen hemel, gene wederom een' vochtigen en bewolkten dampkring.
Hierbij is vooral opmerkelijk , dat eene bepaalde rigting van den wind op de eene plaats eenen heiizamen
invloed op de gezondheid van menfchen en dieren, den
groei en de vruchtbaarheid der plantgewasfen te weeg
brengt ; doch op eene andere met nadeelige, fomtijds
zelfs doodelijke, gevolgen gepaard gaat.
Ziet daar eene reeks van gewigtige bijzonderheden ,
welke voorzeker bij een ieder een levendig belang voor
dit hoogstverwonderenswaardig natuurverfchijnfel moeten inboezemen; om nu niet te fpreken van het nut, dat
het oveeden geheelen aardbodem verfpreidt, en de vernuftige wijze, waarop de mensch het, in vele voorname
noodwendigheden en behoeften zijns levens, heeft weten toe te pasfen. Geen wonder derhalve , dat de oud.
, en onder dezen de verlichtfte , volken met eenen
goddelijken eerbied voor den wind waren bezleld , altaren er voor flichteden en hem met godsdienftige offeranden vereerden. Geen wonder vooral, dat, van de
vroegfte tijden af tot op den huidigen dag toe, de beroemdfte natuuronderzoekers zich met de nafporing van
deszelfs aard, natuur, en oorzaken hebben onledig ge.
houden. Maar ook geen wonder eindelijk , dat, bij zoo
veel verfchil , bij zoo veel fchijnbare tegenftrijdigheid
en verwarring , het er ook nu nog verre af is , dat
wij al datgene , hetwelk met dit merkwaardig verfchijnfel verbonden is , volledig zouden kunnen oplosfen.
Men hoort bet geblaas van den wind; maar men weet niet,
ook
van waar hij homt , 'loch waar hij henen gaat
nog
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heden ten deele gezegd worden. Te regt vergelijkt
de beroemde NOLLET den wind bij de beweging van het
water , hetwelk, door eenen fteen uit deszelfs evenwigt
gebragt zijnde , zich al golvende en kabbelende verfpreidt. Maar wie is bet , vraagt hij , die den Been
werpt , welke deze beweging verwekt ? Wij kennen ,
namelijk , thans vrij wel den aard en de natuur van den
wind ; maar het is ons tot nu toe onmogelijk, in alle
zijne oorzaken in te dringen.
Zoo ver,, echter,
wij gevorderd, dat, offchoon ons nog veel ontbreekt,
wij evenwel van fommige verfchijnfelen eene zekere en
voldoende., — van andere eene oppervlakkige en waarfchijniijke verklaring kunnen geven.
116g

like beweging van den dampkring, waardoor een gedeelte van denzelven nit de eene plaats naar tie andere
words overgevoerd , noemen wij wind. Hieruit volgt
reeds van zelve , dat, zoo als door ontelbare middelen
eene flof, zoo Bin als de lucht, in beweging kan gebragt
worden, er ook even zoo vele oorzaken van den wind
mogelijk zijn.
Hoedanig nu is de aard van deze beweging? Gefchiedt
dezelve regtfireeks of wel golvende, even als de baren
der zee ? — Vele gronden fchijnen voor het laatfte te
pleiten. Immers verwekt de wind eene-zoodanige beweging van het water in de zee , en van het zand in de
zandwoestijnen. Zoude hij zelf er dus niet aan onderworpen zijn ? Ook het geluid plant zich al golvende
door de lucht voort. De meeste winden waaijen niet
onafgebroken met dezelfde kracht en fnelheid, maar bij
tusfchenpoozen en met rukken, zich beurtelings verheffende en verminderende , ten voile met eene golvende
beweging overeenkomilig. — Er doen zich echter hieromtrent ook eenige zwarigheden op; daar wij, noch bij
ligte ligchamen , als zij door den wind voortgedreven
worden, noch bij de wolken, eene zoodanige golvende
beweging ontwaren. Waarfchijnlijk, derhalve, zal beiden plaats hebben, en mag men ook hier,, in het algemeen, eene zeer groote verfcheidenheid
Het zij men zich echter den wind golvende of regtlijnig voortgaande verbeelde, in beide gevailen kan hij in
een oneindig aantal van rigtingen tot ons komen: loodregt van boven naar beneden, omgekeerd van beneden
naar boven, in eene fchuiniche iVekking op den gezigti.
elms
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einder , of wel evenwijdig aan denzelven. Voor zoo
verre hij op de laatstgenoemde wijze waaie , heeft
men de gewone wiskundige verdeeling van den cirkel
in 36o° te baat genomcn , om eene bepaalde fireek aan
te wijzen. Eertijds onderfcheidde men flechts vier
hoofdwinden , van de vier hoofdpunten des hemels afkomende. Anderen , echter, verkozen zes hoorditreken
aan te nemen , en ieder van doze wederom in twee te
Iplitfen; zoo als uit STRABO , SENECA en PLINIUS blijken kan. Meest algemeen , echter, heeft men aan de eerst.
gemelde bepaling van vier hoofdwinden de voorkeur gegeven, en den gezigteinder achtledig verdeeld; hetgeen
dan nog vier iireken, voor winden tusfchen de hoofciit
winden waaijende, opleverde. VITP.UVIUS verhaalt ons
van een' achthoekigen toren , te Athene door ANDRONICUS CYRRESTHES gefticht , op welks acht zijden , mat
de acht winditreken gekeerd , eclat onderfcheidene
den, ieder met den card des winds, uit die fireek waaij ende,overeenkomffig, waren uitgehouwen. Eene naauwkeuriger bepaling van de ftreek des winds hadden de ouden, door hunne minder volledige en uitgearekte fcheepVaart, niet noodig. Naderhand , echter, heeft men , ten
dienfte der zeelieden , goedgevonden , het getal van ftreken nog tweemaal te verdubbelen , en dos in 't geheel
tweandertig ftreken, ieder x i° 1. 5' van elkander verwijderd, vast te ftellen. Volgens MUSSC.IIENBROER. zouden
de Hollanders bet eerst aan dezelve de namen gegeven hebben , welke nog heden ten dage gelden, en genocgzaam
over de geheele wereld , damns bij alle befchaafde
ken , ziin aangenomen geworden.
Men neemt , in het algemeen , tweederlei foort van
winden waar; regelmatige en onregelmatige. Door regelmatige bedoelt men dezulke , welke geregeld elk jaar dezelfde verfchijnfelen opleveren ; cerwiji de onregelmatige ,
geenen regel volgende, aan elke mogelijke verandering en
afwijking onderworpen zijn. Bij de eerstgemelde alleen
zullen wij ons thans bepalen. De belchonwing der laatfle 20 het ouderwerp van eene andere Verhandeling uitmaken.
De regelmatige winder; worden in twee foorten verdeeld;
te weten, in deznike, die, met eenig verfchil in fnelheid , altijd nit eene bepaalde Week waaijen , en daarom
hefiendige winden genoemd worden ; en in andere, die
flechts
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Ilechts gedurende een bepaald tijdperk van denzelfden
kant komen , en nadcrhand meestal door eenen vlak tegengeilelden wind worden opgevolgd; men noemt
zelve , om deze reden , beurthoudende winden. Beide
deze winden heerfchen alleen of voornamelijk tusfchen
de keerkringen in de gezengde luchtttreken , en worden
door de zeelieden inzonderheid in de Atlantifche,ALthiopifche en Indifche zeeen waargenomen.
%Vaarin mag de oorzaak van zulk een- wonderbaar vera
fchijnfel bettaan ? Het valt_reeds van zelve in 't oog,
dal een uitwerkfel, zoo algemeen, ook van een algemeen
beginfel zijnen oorfprong moet ontleenen.
Het is een' ieder genoegzaam bekend, welken invloed
de warmte op eene Itoffelijke zelfftandigheid oefent: dat
zij , namelijk, de poren of ledige tusfehruimten indringt,
de vaste deelen van elkander verwijdert , en een
chasm r aar alle kanten uitzet. Like vermterdering van
warmte heeft dus eene vermeerdering van uitgebreidheld en eene vermindering van foortelijke zwanrte ten
gevolge. Bijaldien echter, integendeel, een ligchaant
een gedeelte zijner verkregene warmte verliest, heeft
bet omgekeerde plants: de vaste deelen worden naauwer met elkander vereenigd, en het ligchaam , tot een'
kleineren omvang teruggebragt, verkrijgt eene grootere
digtheid. Aan dit zelfde uitwerkfel nu is de lucht door
het vermogen der warmteflof blootgetteld. Wanneer
derhalve een gedeelte van den dampkring door eenigerhande oorzaak eenen hoogeren graad van warmte verkrijgt, wordt de lucht daar ter plaatfe liter en begeeft
zich naar boven; hare ledige plants wordt door de omrin.
gende lucht ingenomen , welke wederoin hetzelfde zal ondergaan , als de oorzaak der verwarming blijft voortduren.
Op deze wijze wordt er een geltadige toevoer van lucht,
eene beweging van den dampkring, een wind, van alie
kanten naar deze plaats komende , voortgebragt.
Pasfen wij nu dit beginfel toe, om to zien, wat er
tusfchen de keerkringen , door de working der zon en
de dagelijkfche beweging der aarde , moet plants hebben.
Uit beider vereeniging toch ontftaat de hcjiendige ooste•
lijke wind, welke aldaar deeds wordt waargenomen.
Door de loodlijnige rigting der zonnettralen , worden
de landen , tusfchen de keerkringen gelegen , zeer clerk
verhit, in vergclijking van die gene , welke verder van
den evenachtscirkel verwil,terd zijn , en het zonlicht
MENG. '1809. NO. 14.
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in eene meer fchuinfche ftrekking ontvangen. Om deze
reden is de dampkring boven de eerstgemelde plaatfen
altijd ijler dan die, welke de koudere gewesten , in de
nabijheid der beide polen, omringt. Het evenwigt tusfchen beiden wordt dus gedurig verbroken , en er heeft
een gcflaclige toevoer van lucht, van de beide polen naar
den evenachtscirkel , plaats. Ware nu de aardbol in rust,
zoo zonde er uit deze oorzaak een geftadige noorde- en
zuide . wind in de gezengde luchtftreken geboren worden.
Door de dagelijkfche omwenteling, echter , van de aarde, welke zich tot al datgene, wat met dezelve in verband flaat , nitfirekt, wordt ook de dampkring medegevoerd , en verkrijgt eene beweging van het westett
naar bet oosten. De luchtflroom derhalve , welke zich
naar den 'Equator begeeft , wordt hierdoor aan eene
dubbele beweging onderworpen; te weten , aan de eene
zijde , van het noorden naar het zuiden , en van bet
westen naar het oosten; aan de andere zijde van bet zuiden naar bet noorden , en eveneens van het westen naar
bet oosten. Hij moet dus aan weerskanten eene gemiddelde rigting volgen , en aan de noordzijde eenen noon,vesten , aan de zuidzijde eenen zuidwesten wind veroorzaken. Naar ons gevoel, echter , fchijnt de wind hier
van eenen geheel anderen en bijna tegengeftelden kant
t e komen ; namelijit , aan de noordzijde van den evenaar
nit het noordoosten, en aan de zuidzijde nit het zuidoosten. Vanwaar deze fchijnbare tegenftrildigheid? Zit
laat zich, door een weinig toezigt op de onderfcheidene
mate van beweging, welke de dagelijkfche omwenteling
der aarde over de verfchillende ftreken van hare opperv]akte verfpreidt , gereedelijit oplosfen. Die plaatfen
loch, welke onder of nabij den evenaar gelegen zijn,
moeten elken dag eenen veel grooteren weg afleggen dan
die, welke zich verder van denzelven of en nader bij de
polen bevinden , en bezitten hierdoor op elken oogenblik eene veel greotere fnetheid. Hetzelfde nu geldt voor
de lucht, welke deze plaatfen omringt. Dit veroorzaakt,
dat de noordwestelijke luchtftroom aan de eene, en de
zuidwestelijke aan de andere zijde van den evenachtscirkel , in zijne rigting van het vvesten niet zoo fnel
voortgaat, als de bewoners der landen tusfchen de keerkringen gelegen ; ten gevolge waarvan zij denzelven
voorbijftreven , doorklieven , en, naar hun gevoel te
oordeelen , daar de rigting uit bet noorden en zuiden
on-
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onveranderd dezelfde blijft , eenen N. 0. wind aan de
noordzijde , en eenen Z. 0. wind aan de zuidzijde van
den evenaar ondervinden.
Men moet echter hierbij nog op eene andere Omitan.
digheid acht geven. Zij is deze: dat, door de omwenteling van den aardbol, niet alle plaatfen van den
dampkring, tusfchen de keerkringen gelegen, gelijktijdig even zeer verwarmd worden , maar die gene het
nicest, welke de zoo boven zich hebben, en onmiddellijk de weiking barer ftralen ondervinden. Het oostelijk
gedeeite van den dampkring, boven hetwelk de zon Karen weg reeds heeft afgelegd , zal hi2rdoor beftendig
warmer zijn dan het westelijk , wear de zon naar toe
gaat , en de luck in bet oosten ijler dan in bet westen;
waaidoor, om dezelfde reden als een gedurige
toevoer van lucht; of een wind, van het westen naar
het oosten , ontflaat. Deze wind is dus tegengefteld aan den vorigen ; hij is echter veel minder dan
cleze, en van daar komt het dat wij van denzelven
niets befpeuren.
De oorzaak hiervan is niet verre to
zoeken. Het valt tech van zelve in 't oog, dat het
verfchil in ijlheid tusfchen het oostelijk en westelijk gedeelte van de lucht , welke de keerkringen omringt , op
verre na niet zoo aanmerkelijk zijn kan al's dat, 't welk
er tusfchen deze ftreek van den dampkring en zijne
nicer noordelijke of zuidelijke gewesten moet plaats
hebben. De wind , nit deze laatstgemelde oorzaak
ontltaan , overtreft dus verre lien genet), welke ,
door middel van de eerfte e in eene te gengettelde rigting
geboren wordt. Hij vernietigt denzelven geheel en al,
en maakt hem voor onze gewaarwording onmerkbaar.
Men ziet , hoe eenvoudig, en, ak 't ware, van zelve, alles uir de ontwikkeling van de aangenomene beginfels voortvloeit. Even gereedelijk zal men tot eene
bevredigende oplosfing gebraer worden van de afwijkin ■
gen, welke er hier en daar van dit algemeen verfchijnfel
worden waargenomen. Ik bedoel echter bier alleen geregelde afwijkingen ; wane cen ieder gevoelt
dat dezelfde oorzaken welke op andere plaatfen de
vrije en veranderlijke winden voortbrengen, wile bier Naar
vermogen niet verloren hebben, maar dezen wind dik.
wijls in velerlei opzigten wijzigen. De redenett hiervan zijn, vooreerst de jaarlijlefebe beweging der zon,
die in hare loopbaan v0Orrgaande 2 zich nu aan de
Celle,
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eene , dan wederon aan de andere zijde van den evenaar
bevindt; hetgeen noodzakelijk eenige verandering in de
hoegrootheid en rigting van dezen algemeenen wind moet
veroorzaken. Ten andere , en wel voornamelijk , de
plaatfelijke gefteldheid van fommige landen , aldaar gelegen. Slechts een enkel verfchijnfel zal ik hier aanvoeren , hetgeen , om deszelfs tegenftrijdigheid met het
zoo even gezegde, opmerking verdient. Op de kusten,
namelijk, van Angolia, Caffaria, en Biafara, heerfchen
te alien tijde zuidelijke , en op de kust van Guind
zuidwestelijke winden. Deze landen echter liggen aan de
"Ethiopifclie en Atlantifche zee , en dus tusfchen de
keerliringen, waar anders Reeds de oostelijke wind ondervonden wordt. Wij moeten, ter verklaring hier van,
tot de plaatfelijke gefteldheid derzelve onze toevlugt
nemen. In het algemeen zal, bij eene gelijke kracht der
zonneftralen, het land eerder en ineer verwarrnd worden dan de zeei (over de oorzaak hiervan zullen wij
ftraks nader fpreken ;) doch dat land evenwel het meest
en bij uitnemendheid , hetwelk een' zandigen bodem
heeft. Het zand tbch bezit een bijzonder vermogen
am zich met de warmteftof te vereenigen , en de•
zelve fang met , zich verbonden te houden. Hierbij
komt dat , door de witte kleur van het zand, een
groot aantal zonneftralen van hetzeive worden teruggekaatst , welke zich over de- omringende voorwerpen verfpreiden en daaraan hunne warmte mededeelen.
Door .beiden wordt te weeg gebragt, dat de dampkring
boven een' zandigen grond eene veel grootere warmte
verkrijgt, dan boven eenen bodem, welke uit andere
aardftoffen beftaat. Een ieder befpeurt dit verfchil des
zomers bij onze gewoneklei- en zand-wegen , en weet bij
ondervinding , hoe verre, op een' heeten dag, de eerfte
boven de laatfte te verkiezen zijn. Het zal nu genoeg
zijn aan te merken , dat alle de opgenoemde landen
eenen bij uitflek zandigen bodem hebben, en daarom
derzelver dampkring befiendig veel heeter zijn moet , dan
die van de zeeen , welke er onmiddellijk aan grenzen.
Hierdoor wordt dus een wind , uit deze zeeen
mende , geboren ; en , als men de ligging dezer landen op de aardglobe gadeflaat , blijkt het, dat zijne rigting bij de eersteemelde , Anzolia , CaWaria en
Biafara , van het zuiden, bij dat van Guind echter van
het zuidwesten zijn moet. Deze wind is, blijkens de
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ondervinding , zoo fterk dat hij den aostelijken wind,
welke, om de bovengemelde reden, bier anders zoude.
Inoeten waaijen , overtreft en vernietigt. Het gezegcle
heeft inzonderheid plants voor de kust van Ginn& Dit
land ligt even aan de noordzijde van den evenaar,, ea
ftrekt zich bijna van den vierden tot den elfden g-raad
noorder breedte nit. Het wordt dus het meest verwarmd, als de zon zich in de noordelijke teekens bewin& De zuidwestelijke wind moet dus op dezen tijd
Iterker dan in het ander gedeelte van 't jaar waaijen ; hetgeen uit den aard der zake volgt, en met de ondervinding der zeelieden overeenftemt. Nog is hierbij opmerkelijk , doch het bevestigt de juistheid onzer voorge•
Itelde redenering , dat, wanneer de zon de zuidelijke
helft van hare loopbaan volbrengt , in de omftreken van
deze kust veelal kalmte en veranderlijke winden wore
den waargenomen. Onze zeelieden ontwaren dit diki,vijls , als zij van Kaap de goede hoop naar het vaderland
terugkeeren. Het land toch wordt op dezen tijd aanmerkelijk verkoeld , en de wind, naar hetzelve toewaaijende , verminderd. Hij wordt dus geheel of ten deele
door den immer waaijenden algemeenen oostelijken wind.
opgetvogen ; zoo dat zij elkander vernietigen en flare
voortbrengen. Dit geeft aan de toevallige oorzaken der
veranderlijke winden gelegenheid , haar vermogen vrij en
onbelernmerd , zonder eenigen wetrfland , uit to oefenen.
Na hetgeen tot hiertoe wegens den aard en de natuur
der aigemeene minden is uitgelegd, zal het ons niet moeijelijk valien , een denkbeeld to vormen van fommige dier
winden, welke, de eene heeft van het jaar nit eene bepaalde (creek waaijende , den overigen tijd beftendig
door eenen vlak tegengeftelden wind worden opgevolgd.
Men noemt dezelve pasfaat-winden of mousrons, en zij
zijn de eerfte en voornaamfte , waarop wij , bij onze
overweging van de beurthouclende winden , tot welke
wij nu overgaan, moeten letten. Ik zeg voorbedachtelijk van fommige; want het is er verre of , dat wij alle
de verfcheidenheden en afwijkingen , welke zich hier
doen , tot zekere en bekende oorzaken zouden kunnen
Niets toch is moeijelijker , dan
terugbrengen.
volledige oplosfing van verfchijnfelen , wier oorzaken
uit de plaatfelijke ligging en gebeurtenisfen van eenig
land of eenige ftreek van den aardbodem voortvloeijen. Nu. is het ontegenzeggelijk , dat de pasfaat-winSs3
den
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den of monsfons daarvan voor een groot gedeelte afhangen.
Deze foort van winden heerscht, even als de algetneene winden , bij nitfluiting onder den verzengden aardgordel ; hetgcen ons reeds van voren doet vermoeden ,
dat zij met deze in een zeer naauw verband than. En
inderdaad kunnen zij niet wel anders , dan alsene bijzondere afwijking van dezelve , gewijzigd door andere
plaatfelijke of toevalli ge, doch geregelde oorzaken , befchouwd worden. Men treft hen voornamelijk aan in
de Indifche zee. In het noordelijk gedeelte h. v. van
dezelve waait, gedurende het eene half jaar, of wel drie
vijfde gedeelten van hetzelve , als de zon zich in de
zuidelijke of het begin der noordelijke teekens bevindt ,
de gewone oostelijke wind; doch, zoo dra de zon vender noordwaarts geweken is, wordt dezelve door een
znidwestelijken wind vervangen ; met deze bijzonderheid echter, dat bij aan de zijde van den Afrikaanfchen
wal zuidelijker,, doe!) bij de Malabaarfche kust westelijker bevonden wordr. Men behoeft , om de reden
van het een en ander in te zien, flechts een oog op de
gefteldheid van den aardbol bier ter plaatfe te vestigen.
Aan het noorden van deze zee toch liggen verbazend
uitgeftrekte landen , wake bij eerie noordelijke afwijking der zon , eene zeer groote mate van warmte verkrijgetL Dit vcroorzaakt, dat de wind, welke,ter her{telling van het verbroken evenwigt, derwaarts heen
fnclt, en waarvan de ftrekking zuidelijk en zuidwestelijk
zijn moet , vermogender is dan de algemeene wind, we'.
ke in de andere maanden alhier in eene regengeftelde rigring heerscht. Waarom echter vertoont zich deze
wind , in den zniclwestelijken motisfon , zuidelijker aan
den kant van Afrika , en westelijker bij de kust van
Malabaar ? Een oog op de aardglobe flaande, ziet men,
dat van Ceilon af, fangs de Malabaar , Suratte, Perzie
en Arabie, het land eene zeer groote inbogt maakt. Aan
het oostelijk en noordoostelijk gedeelte van dezelve is
niet anders dan vast land; terwijI men aan den noordwestkant de roode zee, de golf van Perzie, de Caspifehe en Middellandfche zeeen ontdekt. Daar nu het
land , bij eene gelijke hoeveelheid van warmte , veel
fterker verhit wordt dan de zee, moet zulks hier ter
plaatfe eene afwijking van den zuidelijken en zuidweste
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telijken wind te weeg brengen , en hem in eene meer
westeldke rigting veranderen; terwijl hij daar, in de nabijheid van den Afrikaanfchen wal, in eene zuidelijko ,
eenigzins naar het westen geneigde, rigting, zich naar
het land en de noordelijke , meer verwarmdc , zean
begeeft. Men heeft in deze landen , gedurende dit faizoen , meestal donker en regenachtig weer. Geen wonder, daar de wind , uit zee komeride, alle de dampen en
uitwafemingen, welke zich aldaar in eene groote menig.
te in den dampkring bevinden, naar het land henen
voert.
Eerie andere gewigtige en alleropmerkenswaardigiTe
bijzonderheid , welke in deze zee voorvalt , verdient,
dat wij er eenige oogenblikken bij vertoeven. In bet
zuidelijk gedeelte van dezelve waait, van half April tot
half November, de gewone zuidoostelijke wind ; dock
niet verder dan tot den tweeden graad zuider breedte.
Vervolgens heeft in de overige maanden hierbij eene zonderlinge verandering plaats , welke elk jaar geregeid.
wederkeert. Aan den eenen kant ten oosten, tuslchen
Timor en Nieuwholland, beginnen te dezer tijd east
weste , naderhand noordweste winden te heerfchen;
den anderen kant echter, eenige graden bewesten de middaglijn van Ceilon , tot aan de Afrikaanfche trust, oostelijke
en noordoostelijke. Wij moeten bier in de eerfteplaats letten
op de reden , waarom zich de algemeene zuidoostelijke
wind, welke hier tusichen de maanden April en November op de gewone wijze waait, niet verder dan tot den
tweeden graad zuider breedte nititrekt. beze valt fpoe.
dig in 't oog. Het grootile gedeelte toch van dezen tijd
is de zon in de noordelijke teekens , en wij hebben gezien , dat dit den zuidwestelijken mousfon verwckt.
Deze nu den algemeenen zuidoosten wind ontmoetende,
vernietigt deszelfs vetmogen en veroorzaakt itilte. Men
befpeurt daarom bier , naderbij en over den evenaar,
meestal kaimte , dwarreIwinden of travaden, welke cElrwips met donder en weerlicht verzeld gaan. Doch vanwaar komt het, dat wij, in de overige maanden, zulk
een aanmerkelijk verfchil tuslchen de fireken van den
wind in het oostelijk en westelijk gedeelte van deze zee
bevinden? Ile heb reeds gewag gemaakt van eene aanmerkelijk groote inbogt, tusfchen de Malabaarfche kust
en de noordoostkust van Afrika. Onmiddellijk aan deze
grenst eerie andere welke zich van het uiteinde dier
zelfSs4
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zelfde Malabaarfche kust, over Coromandel, Bengalen,
Siam, tot aan Malacca uitflrekt. Wanneer nu de zon,
.haren noordelijken weg voleind hebbende , aan de noordelijke landen eene groote hoeveeiheid van warmte heeft
ineciegetleeld , en bet zuidelijk gedeelte van zijne loopbaan intreedt , beginnen de evengemelde landen langzamerhand wederom te verkoelen. De zuidwestelijke
mousfon wordt dus gedurig zwakker , houdt eindelijk
op, en er moet nu cmgekeerd een inchtaroom van het
land naar de meer verwarmde zee plaats hebben , Welke, met den algemeenen oostelijken wind vereenigd , de
opgenoemde verfchijnielen zal voortbrengen. Zien wij,
hoedanig zulks gefchiedt. De luchtftroom, welke zich
van het land naar de zee begeeft , vloeit aan den eenen
leant over de kust van Malabaar nit het noord-noordwes.
ten, en ter zelfder tijd langs de kust van Coromandel
;lit het N. 0. en N. N. 0. Deze beide luchtftroomen zonden dus elkander ergens , op eenigen afitand
van de Malabaarfche kust, bij of onder den evenaar,,
ontmoeten; doch , door de werking van den oostelijken of zuidoostelijken wind, valt deze ontmoeting eenigzins verder naar het westen voor. Dan , de zon nu
loodregt boven de zuidwaarts gelegene landen fchijnende , words de dampkring, aldaar, meer verhit ; hetgeen
eene trekking van den wind nit de zee naar het land
moet veroorzaken. Men ziet hier ten oosten de kroote
eilanden Borneo, Sumatra en Java, en ten westen de
lust van Afrika. De lucht dus tusfchen beiden zich ,als
't ware , verdeelende , en, ter herftelling van het verbroken
e vcnwigt , naar weerskanten verfpreidende, duet in de
eerstgemelde ftreken eenen westelijken , in de laatstge.
noemde eenen oostelijken wind ontftaan. De zon intusRhen zich al verder naar het zuiden begevende, flrekt
tie noordelijke luchtftroom zich gedurig verder zuidcvaarts uit ; hetgeen aan beide deze winden eene nicer
noordelijke rigting geeft.
Het gezegde zal genoeg zijn om van den aard en
de haedani4heid dezer winden cen oppervlakkig denkbeeld te vormen. Niets , ik herhale het , zoude welligt
gemakkelijker zija , dan eene volledige oplosfing van dezelve , innien het mogelijk ware in alle plaatfeiijke oorzaken in te dringen. Doch hoe vele zijn er niet voor.
hainlen , welke wij niet kennen ; fommige misfchien ,
MUSSCUENBROEK
welke wij niet Bens vermoeden
fiat
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ftelt bet niet onmogelijk , dat hierbij ook onderaardfche
oorzaken, uit den bodem der zee opkomende, of aldaar
ontftaande, medewerken; zoodanige , b.° v., welke aan
de Indifche zee, in de maanden Junij en Augustus ,
eene heldere meikwitte kleur mededeelen , waardoor
fomwijlen wijd en zijd zulk een he/der licht ontftaat,
dat men de zee naauwelijks van den bemel kan anderfcheiden.
Wij komen nu tot de land- e3 zee-winden ook wel
trust-winden genaamd , welke , door hunne dagelijkfche ge.
regelde afwisfeling , in de tweede plaats tot de beurthoudende winden behooren. Men treft dezelve insgelijks
het meest ander den verzengden aardgordel aan; evenwel niet bij uitfluiting , zoo 21S de beide vorige winden, daar zij ook in de Middellandfche zee en elders
befpeurd worden. De zee-wind wordt elken morgen ,
meestal ten 9 ure , het eerst door eenen togt, uit zee
komende , en hierin geene , of eene zeer geringe beweging veroorzakende , merkbaar. Hij verheft zich echter gefladig , en groeit tegen den middag gewoonlijk tot
eene ilijve koelte aan. Bierna begint hij te verflaauwen. Ten 6 ure houdt hij eindelijk op, en wordt dan
door eenen vlak tegengeffelden wind, van het land naar
de zee waaijende , vervangen , welke , den geheelen
nacht door, tot eenigen tijd na den opgang der zon,
voortdu urt.
Do verklaring van dezen wind is aan Beene moeijelijkheid onderhevig , en ontfpruit eeniglijk uit de verfcbillende wijze , waarop het land en de zee bij eenen
gelijken zonnelland verwarmd worden. De grond, namelijk , en de vaste voorwerpen van het land, nemen
de warmte zeer fpoedig tot zich , en deelen dezelve geIiiktijdig mede aan den hen omringenden dampkring.
De zonnelfralen dringen hier niet diep in , en warden
daarenboven wijd en zijd teruggekaatst. De zee, inte.
gendeel , biedt aan de zonnettralen eenen vrijen weg
om tot eene groote diepte near te dalen, en ontvangt
daarom van dezelve flechts eene geringe verwarming.
Deze wordt nog minder, door de beltendige uitwafeming, waaraan de zee onderhevig is, welke altijd met
verlies van warmte gepaard gaat. De dampkring is dus
des daags boven de zee aanmerkelijk koeler,, dan boven
bet land.
Het evenwigt tusfchen beiden wordt dus
verSs5
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verbroken, en heeft , tot deszelfs berael , eenen luchtftroom van de zee naar het land ten gevoige. Hiertoe
werken nog bovendien mede de dampen, welke gelladig
tilt zee opfhjgen, en aan de lucht eene grootere mate
van veerkracht mededeelen. Het is waar, ook de dampking boven bet land wordt door zijne verkregene warmte veerkrachtiger. Dit echter kan , bij zoo vele andere
oorzaken , welke hiertegen werken , flechts van weinig
invloeds zijn. Deze luchtflroom nu zal fueller of
trager zijn, toe- of afnemen, naar gelange der hoegrootLeid van het verfchil, 't welk er tusfchen tie veerkracht
van de land- en zee -lucht beftaat , en hieraan te alien
tijde evenredig zijn. Vandaar derhalve, dat hij des morgens , als dit verfchil het geringfte is, flechts zachtkens
eenen aanvang neemt; doch weldra met deszelfs aanwas
zich verheft , en , tot na den middag, gedurig met eene
grootere fnelheid toevloeit. De zon, echter, nu tot haren
ondergang hellende, wordt het land koeler,, en de luck,
welke het'omgeeft , digter. Deze vcrkoeling wordt nog
bevorderd, door hetgeen de koudere zeelucht, naar het
land overgewaaid , gelladig van deszelfs warmte ontvreemdt en tot zich trekt. De gemelde luchtftroom wordt
dus ook in eene gelijke rede flapper, en houdt eindelijk
geheel op, als het verbroken evenwigt wederom herfteld
is. — Land en zee hebben nu genoegzaam even veel
warmte. Dit evenwel duurt flechtseen' korten tijd. Immers
doet de vatbaarheid der vaste ligchamen, om de warmte
langer dan de vloeibare bij zich te bouden , de zee al
fpocdig, veel meer in evenredigheid dan het land, van
bare warmte verliezen en aan den dampkring mededeelen.
De lucht wordt daardoor al ras warmer boven de zee,
dan boven het land. Dit onderfcheid wordt nog grooter , naardicn aan den eenen kant de dauw,, welke veeltijds eenen warmen dag opvolgt, de vcrkoeling der landlucht bevordert , en aan den anderen kant de verdikte
zeedampen aan de zeeluchteen nieuwen toevoer van warmte mededeelen. Hierdoor wordt nu omgekeerd een luchtfiroom van het land zeewaarts voortgebragt , welke
afgebroken den ganfchen nacht, tot den volgenden morgen , blijft voortduren. Bij dampig en nevelachtig weer
zijn deze winden gewoon te rusten , omdat de zon dan
niet zoo vrij en onbelemmerd , als bij eenen helderen
hemel, haar verwarmend verny, gen op het aardrijk uitoefent, en uit dien hoofde tie zee- en land-lucht niet zoo
on-
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ongelijkmatig verwarmd worden. Men befpeurt dezelve
het meest bij hooge en uitftekende voorgebergten, waar
geene beletfelen de zonneftralen opvangen, maar welke
van alle kanten door dezelve befchenen worden. Op
eilanden , rondom in zee gelegen, waaijen zij van alle
kanten aan , en vioeijen dus , als 't ware , in ddn
middelpunt te zarnen , of omgekeerd in alle rigtingen
daarvan af.
Vestigen wij nu, ten flotte , nog eenen enkelen bilk
op eenige andere winden welke verder tot de regelmatige
winden behooren.
Ik bedoel hiermede vooreerst den wind, welke dagelijks overal , liij den op- en ondergang der zon, dit hemellicht tegenwaait. Het is toch natuurlijk , (en ik behoef dit, na zoo vele gelijkfoortige gevallen , welke
alien op dit zelfde grondbeginfel flennen, flechts even
aan te ftippen) dat daar ter plaatfe de dampkring de meeste warmte verkrijgt, waar hij het naast aan de onmiddellijke werking der zon is blootgefteld , en dit eenen toevloed van lucht van alle kanten naar die ftreek veroorzaakt. Er moet dus, om deze reden, elken morgen een
westelijke , elken avond een oostelijke wind ontftaan.
Dit echter komt wel dikwijls , maar niet geregeld elken
dag , met de ondervinding overeen ; vermits niet zelden
andere oorzaken , vermogender dan deze, een' wind nit
andere itreken voortbrengen , waarvoor de eerstgemelde
moet zwichten. — Er doet zich echter hierbij eene
zwarigheid op , welke wij niet met Rilzwijgen mogen
voorbijgaan. Hoe komt het , namelijk , dat wij , om
dezelfde reden niet elken middag , als de zon bet
hoogst geklommen is , en de aardfche voorwerpen, in
Wier middagcirkel zij itaat , bet meest verwarmt , eenen
dubbelen luchtftroorn , van het oosten en westen afkomencle , ontwaren ? Op denzelfden grond toch, overeenkomftig met hetzelfde beginfel , fchijnt dit dagelijks te
moeten gefchieden; terwiji wij er evenwel niets van befpeuren. — Het is zoo; maar wij moeten bier letten
op een ander nitwerkfei van de warmte op den dampkring,
waarvan wij boven reeds met een enkel woord hebben
gewag gemaakt , en 't welk hierin beftaat, dat zij deszelfs veerkracht aantnerkelijk verhoogt. Hierdoor weerhoudt zij de lucht, welke anders werkelijk van het oosten en westen toeftroomt. Men verneemt daarom den
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wind , bieruit geboren wordende, flecbts op eenen afftand, in die itreken , wier dampkring , wel is waar ,
door de nabijheid der zon eenige meerdere warmte verkrcgen heeft, doch niet gelijkredig in veerkracht is toegenomen , zoo als dit bij den op- en ondergang der zon
plaats heeft.
Een aelijkfoortig verfchijnfel, geheel hiermede overeenkomItig, treft men aan bij de bosch-winder,
elke
ik hier ook even wilde aanroeren. Zij heerfchen in
de nabijheid van boschrijke :ftreken, vanwaar zij dagelijks na den ondergang der zon over de vlakte, welke dezelve omringt, been waaijen. De zonneftralen
kunnen in het digte bosch niet dan zeer gebrekkig indringen , en de lucht, daarin befloten blijft .dus
kouder en digter,, dan in de otnitreken , welke vrij door
de zon befchenen worden. Men zoude daarom reeds des
(hags eene toevloeijing van lucht van het bosch hier
keen verwachten. Deze echter wordt opgehouden door
den hoogeren graad van veerkracht waartoe de lucht
bairn de vlakte door hare verkregene warmte gefpannen
wordt. Eerst na den ondergang der zon , wanneer,,
door de avondkoelte, de lucht, tevens met een gedeelte
van hare warmte hare grootere veerkracht verliest ,
zonder te gelijk eyenredig in digtheid toe te nemen ,
ftroomt de bosch-wind, tot herftel van het verbroken evenvvigt, over de vlakte heen.
Eindelijk breng ik bier ook bij die winden , welke zich
in elk land geregeld jaarlijks op denzelfden tijd , en geroegzaam op dezelfde wijze ,openbaren. Men noemt ze
par-winden. PLIN1US ma4kt reeds gewag van noordooste
winden , welke, van den 6 Julij af, gedurende 40 dagen ,
beftendig doorwoeijen in Griekenland , Thracie, Macedonia, en op de Egeifche zee. Zij flapen meestal des
naclits , en beginnen zich 's morgens ten 9 ure te verheffen. Even alLf bet bun moeite kostte te ontwaken ,
wo7den zij daarom van de zeeliedenflaperige en vadzige
winder' genoemd. Ons land heeft ook zijnen vasten
jaarwind ; den noorden wind namelijk, welke hier Reeds
in de maand September ondervonden wordt. Men neemt
waar, dat, indien hij v66r den la Sept. eenen aanvang
neemt hij meestal bij of na den soften wederkeert ;
doch als hij omilreeks het midden van de maand
invalt , hij achtereenvolgens , onafgebroken, en dan
met veel geweld , tot groot nadeel der vruchten en
plant.

OVER DE REGELMATIGE WINDEN.
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plantgewasfen, zijnen bepaalden tijd doorwaait. — Deze winders vereifchen, zoo als natuurlijk is, voor elke
plaats eene eigene en afzonderlijke verklaring. Derzelver oorzaken ziju grootendeels met plaatfclijke omftandigheden en gebeurtenisfen verbonden , welke bet moeijelijk valt te ontwikkelen; en er behoort nog zeer veel
toe, eer wij mogen hopen, hieromtrent een meer helder
licht verfpreid te zien.
Wie nu , die met oplettendheid den aard dezer winden overweegt , voelt zich Diet getroffen door de eentlemrnigheid en orde, welke hierbij alomme heerfchen?
door de zonderlinge eenheid , waarmede vele ongelijkfoortige middelen in een enkel doel zamenloopen?
Doch waar zouden wij, zonder deze te befpeuren , ergens in het gefchapene oils oog been wenden ? Schoort
vertoont zich de natuur bij elken aanblik. Reeds haar
uiterlijk aanzien boezemt ons een' vrolijken en verheugenden, een' ftatigen en eerbiedigen indruk in. Maar,
wanneer de hand eerier verlichte natuurkunde den
fluijer harer geheimenisfen opligt, hare inwendige gedaante vertoont, en die digte keten , die naauwe ineenvlechting van oorzaken en gewrochten ontvouwt; dan
ftaren wij , verblind door den glans van het goddelijk
vernuft, welk zich bier allerwegen Haar ons terugkaatst ;
dan eerst verdwijnt de nevel, welke de ware en eigenlijke fchoonheid der natuur voor ons verborgen hield.

JETS OVER HET MIDDELSCHOT VAN GROOTE OF
WALNOTEN.

[Medegedeeld.]
e ondervinding heeft reeds in vroegere jaren geleerd,
dat het Middelfchot van groote of Walnoten , gedroogd, tot poeder gemaakt, en daarvan, 's morgens
en 's avonds, telkens een vierde loods , met water of
lets anders , ingenomen, en te gelijk uitwendig, op de
wonden , even als de Kina, geappliceerd, in gevallen,
bij welke de Kina geen het minfle effed deed, het Kdudvuur in korten tijd ttuitede en vervolgens genas.
Nog onlangs heeft men, om de moeijelijke pulverifering
te ontgaan , van een once Middelfchot , in water ge.
kookt tot acht oncen vochts, en daarvan, met bijvoeging
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ging van twee oncen azijnhonig, leder uur een lepelvol
ingenomen , vergezeld van de applicatie van het vocht
op de wonden, hetzelfde effect ondervonden. 1-lieruit
fchijnt men te moeten befluiten , dat zoodanig Middelfchot , boven de Kina, eene verderfwerende kracht bezit, en dus mogeiijk , in de gedurig heerfchende Rotkoortfen gebruikt wordende , ook van een gewenscht
faeces zou kunnen zijn ; hetwelk piaatshebbende,
niet alleen tot befparing van de dure Kina , maar ook tot
eer en roem van ons Koningrijk , in hetwelk dit Middel
zoo ruim voorhanden is, zou kunnen ilrekken. Dan,
dit te betoogen , is mijn vak niet. Echter lied ik (daar
het mij toefchijnt , dat dit Middel niet genoeg bekend
is, veel min aangewend wordt , en ncgtans , naar
ne gedachten , eene bijzondere opmerking verdienOniet
kunnen nalaten , deze bevinding en bedenking openlijk
mede te deelen , en der aandacht van Artfenijkundigen aan te bevelen, of het eenigzins tot heil der lijdenden zou kunnen dienen.

REISMAMER VAN DON FELIX D 'AZARA DOOR DE
WOESTIJNEN VAN =116AM:1t/KA.

V

ddr het aangaan zijner reize had de Heer D'AZARA zich
rijkelijk voorzien van brandewijn , glaswerk , litten , mesfen en andere kleinigheden , ten einde daarmede
de vriendfchap der Wilden te winnen , welke in deze
onoverzienbare wildernisfen rondzwerven ; zijne eigen
bijzondere uitrustiug beftond in eenige weinige huisgeraden , een weinig koffij, een weinig zout , en, voor
zijn gevolg , in tabak en Paraguanisch kruid. Allen,
die hem verzelden , voerden geene andere goederen mede, dan die zij aan hun ligchaam droegen. Doch
men had een groot getal paarden bij zich , naar gelange
van de lengte der reize ; ibintijds had elk man er
twaalf noodig , niet om zijne pakkaadje te dragen, want
deze was zoo goed als geene, maar omdat die ciieren
zeer menigvuldig zijn in deze gewesren , geene belemmering veroortaken , naardien men bun geen ander voed.
fel geeft, dan hetgene zij bij nacht al grazende in het
veld vinden, en eindelijk omdat zij zeer ra? moede worden. Ook werd de Heer D 'AZARA van groote honden
Vera
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verzeld. Men ftond een uur v66r den dag op , om het
ontbijt gereed te waken; dit gedaan zijnde, zonderden
zich eenige lieden van zijn gevolg aF, om de paarden op
te halen , in de ommeitreken verfpreid , fomtijds zelfs
op den affland van eene mijl: want, uitgezonderd de.
zulken , welke elk bij zich Weld gedurende den nacht,
gingen de overigen vrij en onverlet wijd en zijd Brazen.
De paarden bijeenverzameld zijnde , liet elk het paard
loopen , waarvan hij in de laatae vierEntwintig uren
zich b2cliend had; alien verzamelden zich in een kring
rondom de wisfelpaarden om te beletten dat zij niet
wegliepen. Edn man ging in den kring, en greep dezulken, die tot de reis noodig waren, door middel vart
een ltrik. Twee uren na zonnetipgang ging men op reis.
Naardien door deze \Voestijnen geene gebaande wegert
loopen, ging een gins, die het land kende, driehonderd
fchreden vooruit: niemand verzelde hem, opdat hij door
geenerlei gefprek zoude afgetrokken worden. Hem volgden de wisfelpaarden; de ganfche bende volgde hen; al•
dus ging men voort zonder all te houden, tot twee
uren v66r zonneeindergang.
Titans, ow halte te houden, verkoos men de nabij.
held van een moeras of heck. Wijd en zijd werden lieden nitgezonden, fommigen ow brandhout te zoeken,
anderen om koeijen, die tot fpijze moesten dienen , te
vangen , deels onder dezulken, die hier te lande in het
wade loopen, of ook wel van de zoodanigen, die tot
eenig gehncht behooren , indien er een in de ommeareken wierd gevonden , dat wil zeggen in eenen aftland
van tusichen de twee en drie mijlen. Bij mangel
aan zulke koeijen waren er, die de reisbende van achter
volgden. Op fommige plaatfen vond men vruchten in
genoegzame menigte om de geheele bende te voeden.
Wanneer men vreesde aan a pes gebrek te zullen lij.
den in bet land, welk men zoude doortrekken , voorzag
men zich vooraf van voorraad van gezouten koeijenvleesch , hetwelk in reepjes werd gefneden ter dikte van
een vinger en zeer Lang; men liet ze in de zon droogen ,
en laadde ze op de paarden. Deze was de eenige mondbehoefte , welke men medevoerde. Men at dezelve, gebraden aan houten fpitten, de eenige manier om hier te
lande het vleesch te bereiden, hetwelk het eenige voedfel der landzaten is. Voor dat men zich op eenige plants
ne-
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nederibeg , moest men voorzorge gebruiken tegen de
adders, die dikmaals zeer menigvuldig zijn. Alsdan
deed men alle de paarden rondloopen op de plaats , welke
men wilde beflaan , ten einde deze dieren te vertrappen ,
of die onder het gras verborgen lagen ten roorfchijn te
doen komen ; fomtijds kostte dit bedrijf het leven aan
fommige paarden. Wanneer men wilde gaan Ilapen ,
ipreidde elk lid een koeijenhuid over den grond. De
Heer D 'AZARA was de eenige, die eene hangmat had ;
aan twee ftukken hout of aan boomen werd dezelve
gehangen.
Gedurende den nacht hield elk zijn paard naast zich
zoo nabij mogelijk was , om des noods voor de wilde
dieren te kunnen vlugten; derzelver aannadering werd
telkens door de honden aangekondigd , die hen op een
verren affland ontdekten , omdat zij zeer fterk uitwafemen.
Ondanks de genomene maatregelen, flopen er fomtijds
eenige adders in het kamp ; doch verborgen Rich door.
gaans onder de koeijenhuiden der flapende manfchap,
en bleven er ftil liggen. Somtijds trokken zij digt
voorbij of zelfs over de manfchap, zonder dezelve eenig
leed te doen : want zij Iteken niet dan wanneer zij aangevallen worden.
wijze van .optrekken , boven befchreven , had al.
leen plaats in de landen , alwaar men de wilde Indianen
niet had te vreezen. In dezulke , alwaar men vreesde
dezelve te zullen ontmoeten , nam de Heer D'AZARA
andere maatregels : hij trok niet voort dan bij nacht ;
allerwegen zond hij fakkeldragers uit , om den weg,
welken men moest inflaan , op te nemen : twee patrouilles
trokken ter wederzijde der bende vooruit ; elk bleef op
zijnen post en hield zijne wapens gereed. Ondanks deze voorzorge , werd de Heer D 'AZARA fomtijds aangevallen , en had het ongeluk van eenigen der zijnen te
verliezen.
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BESCHRIJVING VAN HET E/LAND PATMOS, EN VAN
EENE ZELDZAME ONTM , JETING BENS GRIER...
SCHEN BIONNIKS OP HETZELVE.

n

et Eiland Patmos , heden ten dage Patine gebeeten,

ligt op de kust van Natalia, tusfchen de Eilandett
Samos en Nicaria , en haalt omtrent rwintig mijien in
den onitrek. Een der baffle klippenhoopen van den
rirchipel zijude , zou het weinig der kennisneming getrokken of eenigen naam gekregen hebben , ware het
niet, dat de Apostel JOANNES aldaar zich ontnouden ,
en, zoo men wit, het Beek der Openbaringe gefchreven had. Slechts eenige weinige valleijen leveren grond
ten akkerbouw op. Men treft er nogtans een overvloed
van gevogelte aan; als Patrijzen, Kwartels, Duiven,
Tortelduiven en Snippen.
In 't midden des Eilands verheft zich een berg, op
welks top het Klooster van ST. JOANNES gevonden
wordt welks ongeregeld gebouwde torens en flout
voOrkomen hetzelve de gedaante eener fterkte geven.
De bewoners van dat Klooster zijn met de daad de Souvereinen van dit Iiland : dan hunne heerfchappij zott
niet genoeg tot hun onderhoud opleveren , waren zij
niet in het bezit van eenige gronden op de naburige Ei'
landen , en trokken zij Beene fchatting van het bijgeloof der Grieken.
Deze Monniken onder den main van Caloyers be'
kend , zijn over geheel Griekenland verfpreid. Naauwe.
lijks een Bier Kloostetlingen kan lezen; doch alien veri
itaan zij, hoe verre het gdlied van 't Been men Godsdienst noemt zich over bijgeloovigen kan uitbreiden.
Zij bouden hunne bijgeioovige medeeilanders in de vol.
ftrel. r ile onderwerping. Las zijn zij hunne deelgenooten in het bedrijven der misdaden , in welker opbrengst
zii bun aandeel hebben, terwijl zij bun best doen om
zulks te vermeerderen. Geen der rooffchepen is zondet
Caloyer, om den rooveren de zondvergiffenis te verleenen, I .1) het oogenblik dat zij de fnoodfle euveldaden
en wreedheden plegen. Laf hartig en wreed , laten des
ze fnooden nooit na, het fcheepsvolk der vaartuigen,
dat ongelukkig in hunne hauden valt, om hals te brenMENG. 1809. NO. 14.
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gen: na de vaartuigen uitgeplondcrd te hebben, doer
zij dezelve zinken , ten einde er geen fpoor van hunne
mishandelingen achterblijve. Dit gedaan hebbende,
gen zij zich voor den Priester: het prevelen van eenige
weinige woorden verzoent hen met God, {lilt hun ge.
weten, en bemoedigt hen om op nieuw dezelfde gruwelen te plegen, daar zij een zoo vaardig werkend middel tot herflel bij de hand hebben. Deze zondvergiffenisfen (lean op prijs, en elke Priester heeft eene lijst van
cle zonden , die vergeven ktennen warden. Zij doer
nicer. Zij nemen bij voorraad de ongerustheden dezer
fnoodaards weg, die, de verfchrikkingen des bijgeloofs
met de woestheid huener driften mengelencle, beven van
te zullen omkomen bij het begaan des misdrijfs , eer de
Caloyer hun 't zelve kan vergeven. Deze bevreesdheid
tracht de Priester weg te weren, en hen dus tot het plegen dcr fchrikkelijkfte gruweldaden aan te zetten, door
hun de vergiffenis voor 's hands te verkoopen. %\'anneer deze Roovers in de haven wederkeeren, zetten zit
het aandeel des Priesters eerst weg , en fchenken het
hem , die, op zijne beurt, hun weder vrijheid verleent
om op huit uit te varen: met deze paspoorten ten Hemel
voorzien, en met vooruitgegevene kwijtfcheldingen ge.
wapend , fleken zij weder in zee, geheel gerust , en
misichien den Hemel fmeekende om rijke prijzen , en
he r be gnan der gruwelen , aan derzelver vermeeste•
zing vast.
!Len Fransch Heer, die , eenige jaren geleden, den
dirchipel bezocht , geeft oils berigt van een zeldzaarn
Karat:ter , door hem op Patmos aangecroffen. Hij befchrijft bet in dezer voege: „ 1k verlargde op het Eim
land te gaan , om het Kiooster van slt. JOATVNES te
zien : weirdg dacht ik, zulk eene onrmoeting te zullert
hebben als mij daar beiegende. Toen ik naar den berg
ging, daalde er met fpned van neder een Caloyer ; zijne
drift en bonding troffen mq, hij fprak mij in het Ita*
liaansch aan, vroeg van welk een iandaard it was,
waar ik van daan kwam, en war er in Europa gedurende
de laatae zeven jaren gebeurd was , in welk tildsver.
loor geen vreemd fchip deze rorfen genaderd was.
,, Zeg mil," riep hij nit, verllaan hebbende dat ik ee*
' ranschman was, „ lee ft VOLTAIRE nog?" — Men
F
begrijpt , hoe zeer ik verwonderd florid op deze vraag.
1k voerde hem te gemoet: Hoe! ten Monnik, ten bewaner
Vale
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ittin dezen rotggen oord, noemt een' Naam, dien ik altbans
bier niet verwacht had te zullen booren ! Wie , yap ivaar
Ik ben," fprak hij
„ het ongeluk..
zift gny?"
, 1 kigtte van alle menfchelijke wezens : maar z‘eg mij,
„ neem mijne bezorgdheid weg , zijn VOLTAIRE en
„ ROUSSEAU, die Weldoeners des Menschdoms, nog
„ in !even?" Ik itelde hem te dezen opzigte gerust.. Hij riep uit: „ Zij leven dan? De Menschheid
s, heeft dan nog hare zaakhepleiters , de Onfchuld hare
,, befchermers , de Geestdri■ verij en Onverdraagzaamo
,, held hare gevreesde vijanden? 6 Mogten zij tang ge.
1 , not-g lever: om deze :flotillas te verdelgen! Zij milieu
t, dan anderen behoeden vior dusdanige ellenden , als
ik heb moeten verduren."
, Deze zonderlinge Man voer voort met de blijkbaarfte
teekenen te geven van eene verhitte verbeel ling, verbitterd door telenthelling en rampfpoed. ik zal alle de
buitenfporigheden , • welke hij nine , niet vermelden•
Dan I die uitvallen van drift, zijn !even in deze woes.
te plaats, de taal en de gevoelens, welke hij geuit had
wekten mijne nienwsgierigheid, Ik verzocht hem, mij
te willen vcrmelden door welk ongeluk een redelijk
wezen, dat voor iulke edele gevoelens uitkwam, in den
that kon komen , om het gewaad eens Caloyers te dragen, en op de ellendige rotfen van Patmos om te zwerven.
„ Ik ben," dit kreeg ik ten antwoord „ een In19 boorling cyan den Arcbipel. Van mijnevroegfte kindschdk
,, held of gevoelde ik eene iterke drift om mij te ver•
91 heffen boven den vernederden that mijner Landge,9 nooten. Ik reisde naar Italie , en mij aan de let19 teroefeningen overgevende , verkreeg 1k geen kleinen
fchat van geleerdheid. Ik mag dit vrij van milzel19 yen zeggen: *ant trotschheid kan mij niet ten taste
s, gelegd worden pp deze woPste plaats , welke ik
19 Dimmer denk te verlaten. Dewijl ik geene middy
5/ Len,om van te leven, bezat, wenschre ik vurig5, lijk een levensttand te verkrijgen, die mij het noo„ dige bezorgde, en teffens gelegenheid fchonk oat
mijne zucht tot letteroefeningen te voldoen.
Zulk
5 eene plants werd mij aangeboden , ja meet dan ik
„ zou hebben durven hopen.
Een Kardinaal Wilde
,, mil tot zijn ' Boekbewaarder aantlellen.”
In A
tia.ad! en wen belette u, vroeg ik
gebruik te 'naked
van dit zich aanbiedend ge/uk? — )2 De. Kardinaal zelf
Tta
lien
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hervatte hij; ,, Want hij floeg mij voorwaarden voor,
„ die mij niet toelieten , dezen post aan te nemen. Met
„ mij tot een ruimen levenstland te verheffen wilda
„ hij mij vernederen. Hij ttelde mij eene daad voor ,
,, die altoos taag en vernederend is. Hij wilde , dat ik
„ den Griekfchen Godsdienst, waarin ik geboren en opgevoed was , zou verlaten. Niet dat ik blindelijk
1 , aan dien Godsdienst gehecht ben. Ik geloof in Gods
„ en beroep mij in dit oogenblik op Hem ; doch ik kan
„ den Schepper van 't Heelal niet zoo zeer verlagen,
„ om mij te verbeelden dat hij eenige voorkeuze zou
„ ftellen in eenige nietsbeduidelde plegtigheden. Alle
„ wijzen van Eerdienst zijn gelip in 't oog van Hem ,
„ die geens gelijk heel. Bij Hem beduidt het niets, of
„ wij het teeken des kruifes aan de regter of clinker
„ zijde heginneu te maker/ ; of wij op Woensdag dart
,, op Zaturdag vasten. lemmd mag alle deze regeten
nogtans niet hooger fchat5 , waarnemen , en dezelve
„ ten , dezelve verdien:n. Maar de geldige voorwaar,, de, welke met die vt.randering gepaard ging, het mil
„ niet toe te twijfelen; en ik off rde ants op, om eene
daad te vermijden, welke ik, zender die bijkomende
„ beweegreden , als geheel onverfchiliig zou hebbert
„ aangezien. Tot den that van tie uiterite behoefte
„ gebrsgt, in gevolge van deze weigering, keerde ik
naar Griekenland weder , en vond eerie wijk in dit
Klooster. Van de achttien M . meiken , die binnen
„ deze muren wonen , kunnen er ilechtg drie lezen.
59 Doch wat heeft dit te beduiden ? Wij hebben wei„ nig boeken ; en wat zou voor ons , een grooter aantal
5? wezen? Daar bet uitzigt rondsom ons zoo naargees.
19 tig is, en elke tegenwoordige gewaarwording lastig
,1 kunnen wij weinig reden hebben om belang te ftellen
„ in gebeurtenisfen , welke ons Hier taken, of in too,, neelen, die eeuvven geleden piaats hactien„ Te arbeiden op eenige bebouwhare cleelen van.dezen barren
39
,, grond, voe q t veel beter aan onzen ftand: dit wends
.79 onze gedachten of van bedenkingen , zoo naargeestig
5? als ijdel voor ons. In dien arbeid vind ik alleen
verligtinge"
Dit verhaal maakte mijn medeliiden gaande. Ik kon
die aandoening niet verhergen. Kioosterling , dit
ziende, nam het woord: „ GU (felt veet te veel being„ nemens in mijn lot. Gewoonte maakt hetzelve elken
dag
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dag dragelijker. In de eerfte jaren van mijn leven al,' bier was ik de ellendigite aller dervefingen, en dikwijis
91 heb ik in beraad gettaan om een einde aan mijn ramp95 zalig leven te maken. Dit is echter mijn geval niet
!anger.
heb bijkans alle geleerdheid , welke ik.
95 had opgedaan , vergeten , en het gezond ye:gland ,
waarmede mij de Natuur begiftigde , ilijt af. Ik word
59 als 't ware geliikvoraiig aan de voorwerpen , met
95 welke ik gedwongen ben om te gaan. Ik zal ten eeni.
„ gen dage hun volkomen gelijk worden, en dan ophou1, den ellendig te zijn."
Alles, wat deze zeldzame Man fprak , vervulde
met deelneming en medelijden. Zijne bonding en ge.
baren werden geweldiger, toen hij eenig geld, 't Welk
ik hem aanhood , weigerde aan te nemen. BotvF.rende aan de oogenblikkelijke gewaarwordingen , wake het gezigt van dien ongelukkigen mij inboezemde ,
wilde ik hem eene aangenamer verblijfplaats vooritellen
dan Pat1420S. Reeds gevoelde ik de onuitfprekelijke voldoening van een einde te maken aan de ellenden van een'
medemensch , wanneer het vervolg zijner gefprekken
dezen zoeten droom afbrak; dewijl ik niet kon nalaten
te vermoeden , dat hij, door de ophooping zijner onbeilen , zijn verltand verloren had. Ik ftaakte alien
voornemen om hem mede te nemen : zijne redenen werden
fangs hoe buitenfporiger; de wildheid van zijn voorko:
men vermeerderde ; zijne gebaren kregen iets woests. Hi}
vergezeide mij nogtans naar het Klooster. De Kloostervoogd , die mij ontving, fcheen mij toe een allerdomst
fchepfel te wezen. Ik verlangde van hem eenig onderrigt te ontvangen van de Handfchriften, die in dit oude
Klooster misfchien bewaard gebleven waren. Hij verklaarde mij , zonder zich des te fchamen, dat hij met
kon Iezen ; en ik kon geen ander narigt van hem be.
komen (*)."
De Hermitage van de Apocalypfis is gelegen op het
hangen van een' berg, tusfchen het Klooster en de Haven van Scala. Men komt dan in de Kerk van de Apocalypfis. Deze !toot tegen eene grot in de rotfen , welke ,als
wij op het berigt der Eilanderen mogen afgaan, de verblijfplaats was van Apostel JOANNES, gedurende diens
115
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(*) Voyage Pittoresque de la Grecs.
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ballingfchap. Hier, zeggen zij, fchreef hij het Bock der
Openbaringe , en meenen zelfs de fpleten te kunnen aanwijzen , door wellre de Heilige Geest zijne inGlazingen
den Aposel fchonk. — De brokken van deze rots, yen.
zekeren zij dat ten krachtdadigen geneesiniddel (trek,
ken tegen ontelbare kwalen , en bijzonder een helloedrniddel opleveren tegen booze geesten. De Criekfche
Monniken blijven niet in gebreke , deze geneesmiddelen
te verkoopen, zoo wel als zondvergifFenisfen ; zij drijven
dezen handel zonder fchaatnte. Bedriegerij en bilge,.
loof planten overal foortgeliike zegevanen. De Braminen verkoopen de wateren van den Ganges aan die de
oevers van die vergode Rivier bezoeken; de Priesters in
Lapland verkoopen de winden, en de domme inboorlingen van Thibet befteden veel gelds voor dat Artikel ,
't Welk hun de Godheid van hunnen Grooten Lama geheei
in twijfel moest doen trekken.
TOURNEVORT , die in den jare 1700 den Archipel bezocht, beeidt de Vrouwen van Patmos of als niet onbe,
valli fchoon zij , door overmaf.t van blanketfel, veel
daarvan wegnemen. Een Koopman van Marfeille , door
de fchoonheid van eene der Patmosfche Dochteren bekoord , trouwcie haar. Hierop kwatnen zij in 't begrip, dat Been Vreemdeling op het Eiland zou komen,
dan met dus een oogmerk ; en wanneer gemelde groote
Plantkundige verklaarde , dat hij er Planten en geene
Vrouw kVvain zoeken,. ftonden zij zeer verwonderd. —
Het gedrag der Vrouwen is tegenwoordig het tegenovergeftelde van dat ten dage van TOURNEFORT. Zij
vertoonen eene verregaande mate van fchuwheid. Geen
Vreemdeling vertoont zich op ftraat, of alle deuren en
verifters gaan digt.

NIEUWE DIJZONDERDEDEN WEGENS BET LEVEN EN KARAID.
TER VAN DEN VELDMAARSCHALK SOUWOROW.

(Naar

het Fransch van den Heere DE GUILLAUMANCHE
4evelbebber in Ruslifehen Krijgsdienst
in 1794-1796.)

DUDOSCAGE

„ H oewei de Rusgfehe Veldmaarfcbalk souwottow velen
onzer Lezeren niet geheel onbekend is, zoo wel van
„ zijne ongunftige als guntlige zijde ; voot zoo veeI men„ fChela
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„ fchen van zijnen Hempel zeldzame verfchijnCels in de ge,, fchiedenis der menschheid zijn , befchouwen wij het als
• een Wezenlijk deel der take, die wij op ons hebben ge„ nomen , het lezende publiek met dusdanige zeldzame ka,, rakters , in zoo verre ons de welbevestigde Gefchiedenis
„ voorlieht, , zoo veel mogeliik naauwkeurig bekend te ma„ ken. Zoo wel tot leering als vermaak kan dit tot eene
• voegzame bijdrage dienen. Het eene en andere , van
„ hetgeen wij gaan mededeelen , moge fommigen onzer Le„ zeren bekend zijn; veel , echter , zullen zij daarin ont ■
9 , moeten , hetwelk bun den zonderlingen Man nader , en
„ wel in een belangrijk licht , zal doen bekend worden.
,, De zuiverheid der bron, uit welke wij de volgende nari,;„ ten gefchept hebben, laat zich niet betwijfelen.”

411.41*
ALEXANDER BASILOWITCH SOUWOROW werd geboren in den
jare 1230. bin Vader,, BASILIUS SOUWOROW, Raadsheer te
Moscou , was afkomflig nit een adelijk Zweedsch geflacht,
federt vier generatien in Rusland gevestigd, doch hetwelk cot
nog we weinig vermogen en aanzien bezat.
De bijnaam RYAINIKSKI werd hem door de Keizerin CAVIAR/NA DE II gegeven, ter vereeuwiginge van de gedachtenis der vermaarde overwinning , door dezen Veldoverfien aan de
oevers van de Rymnik behaald , op den 22tlen September des
Plus 5789. Te dezen tijde werd hij benoemd tot Graaf
der Keizerrijken van Rusland en Duitschland. PAUL DE I
fchonk hem den titel van Prins ITALISKI gedurende den
Veldtogt in Italie, in den jare 1799. Met die vereerende ti.
tels paarde deze Generaal de verfierfels van elle de Orden van

Rusiand, Oastenrijk en Pruisfen.
/n ruime bezitcingen en in eene doorluchtige geboorte de
middelen niet gevonden hebbende noodig ter verkrijginge van
den hoogen rang, naar welken zijne vurige eerzucht fireefde, noch de posten , tot welke zijn buitengewoon vernuft
hem riep, nam de jonge SOUWOROW een inderdaad zeer zonderling befluit, maar hetgeen ten bewijze van zijn doordringend vernuft dient, en waarvan de uitvoering, gedurende zijn
ganfche !even, eene zeer groote werkzaamheid heeft gevorderd. Om zich te doen opmerken , ilelde hij zich eenigermate als uitzinnig aan, vertoonde de zonderlingfte manieren,
ontfloeg zich van alle de regels der gezellige befchaafdheid ,
en veroorlofde zich zelfs vrijheden , firijdig met de fubordinatie. Maar deze gemaakte oorfpronkelijkheid, ten langen
iaatfte bij souwoiow eene tweede natuur gewordeu, werd ,
echter,, alcoos befluurd door dat buitengewoon vernuft, met
zijwelk hij begaafd was; in voege dat binnen korteti
Tt4
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ne talenten begonnen door te fchijnen door de duisterhela
van eenen lageren Eland. In zijne berekening bevestigd, leide
hij zich, naar gelange hij in krijgsrang en kunde vorderde,
des te meer toe om zond,2rling re fchijnen. net diep gevoel,
eindelijk , welk hij van zijne begaafdheden had, maakte, in
het vervolg, alle gehoorzaarnheid dermate voor hem onmogelijk , dat hij :tan zijne Oppervorflin bet bevel over bare leger4
zoude ontzegd hebben, indien zij hetzelve aan deze of gene
voorwaarde of verrigting had willen verbinden.
Verfcheiden omflandigheden zou men nit zijn leven kunnen
aanvoeren , in welke zijn genie , de grenzen der bevelen,
hem gegeven , overfchredende, hem met een vaster tred den
weg tot de overwinning baande. Twee voorbeelden , nit
twee wild vaneen gelegene tijdperken van zijn leven, zu/len genoeg zijn om zijn karakter te dezen opzigte Le doen
kennen.
In den Veldtogt van den jare 1771, Coen souwonow onlangs
Generaal-Majoor was geworden, vernam hij, dat de Graaf
OGINSKI , Opper - Maarfchalk van Lithauwen , te Stalowiz eene
Confederatie tot hand bragt. Straks gaf hij er kennis van aan
den Maarfchalk BUTURLIN, die het opperbevel over het Rush.fehe leger voerde ; hij brengt hem older het oog, dat het
oogenhlik nu daar was , om de zamenverbondenen te verItrooijen , voordat zij zich georganifeerd hadden, en verzoekt
diensvolgens vrijbeid om hen te mogen aanvallen. De Maar(chalk man van groote omzigtigheid , in aanmerking nemende dat souwonow fle.chts eenige weinige honderden foldaten onder zich had, en hem kennende als zeer onderneemziek, verbood hem flenig, den vijand aan te tasten, voordat
hij veraerking had ontvangen, die nog verre of was. In hetZelfde oogenhlik dat SOUWOROW dit fie lig verbod ontving,
verneemt hij niet fl-chts, dat de Opper-Maarfchalk OGINSKI
een aaninerkelijk voordeel op het Regiment van Petersburg
had behaald , van welk hij vijfhonderd man had bemagtigd,
vijftien Officieren en twee flukken gefchut, mar oak dat die
Opper -Matarfchalk van Lithaufwen zich reeds aan het hoofd van
meer dan vijfduizend Polen be y ond, met twaalf flukken zwaar
gefchut. Eindelijk worth hij in het zekere onderrigt , dat
deze Confederatie, binnen zeer weinige dagen, een zeeraanzienlijk leger zai op de been brengen, hetwelk flraks op de
verfeheidene Rusfilche detachementen , in Palen verfpreid,
zal aanvallen , met oogmerk om hen onder de overmagt te
verpletten, zonder bun den tijd te gunnen om zich te ver,

eenigen.
De tijd eischt fpoed; om te raadplegen en bevelen te vra,
gen, is bet nu niet meet re doer); de hand moet aan het werk
geflagen women; een oogenhlik vertraging , en het is gedaan
met de Rusfen. BUTURLIN' S koelzinnige omzigtigheid had den
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weg geband tot de heilloosfte ramp : een floute flap van souwottow's vernuft zal alies herftellen. Deze onverfaagde Kritgsman verzamelr zijne kleine bende , tic duizend man bettaande, en vertrekt van Lublin , zeggende: „ Laren wij eerst
,, het Rusfifche leger verlosfen , en , zoo 't zijn moet,
„ zal ik voor mijne ongehoorzaamheid met mijn hoofd boe„ ten 1” Her gevaar, wnaraan hij zich blootftelc, verdubbelt
zijne pogingen; in vier dagen legs hij ruim vijftig mil/en wegs
af, verrast den Groot-Maarfchalk, Inst hem aan in weerwit
van een flikdonkeren nacht , verftrooit alle de benden , die
hem ontmoeteu , en verovert de find Staloviz. Naauwelijks
is de dag aangebroken , of hij vale van nieuws op de Poles
aan , in de viakte vereenigd. Na een bloedig gevecht
noodzaakt hij de overwinning , zich voor hem te verklaren.
OGINSKI wordt gevangen genomen, zijn leger gedeeltelijk vernield, en het overige verttrooid ; g OUWOROW vervolgt bet
,z wairke overfchot tot aan Slonym , aiwaar hij denzelfden
dag binnentrekt. Twaalf flukken gefebut en een °metelijke buit vallen in des overwinnaars handen, en de Confederatie is ontbonden.
De tloureKrijgsman draalde niet met, op flaanden voer,, door
eenen Aide de Camp, her verflag van deze onderneming anti
den Maarfchalk BUTURLIN te zenden ; hij fchreef: „ Als
• Krijgsman ben ik ongehoorzaam geweest. 1k moet gettraft
• worden , en zeal u mijnen degen, Maar als Rus heb ik
„ mijn' pligt gedaan, door het verniclen van de mlgt der
„ Geconfedereerden, ann welke wij geenen tegenfland hadden
„ kunnen bieden , indien zij tijd gehad.had om zich re ver„ zamelen." Groot was de verbaasdheid van den Maarfchalk
BUTURLIN op het lezen van dezen brief. Gelijktijdig vernam
hij de onderneming en derzelver gelukkigen nitflag: met zoo
veel fpoeds had SOUWOROW zijn werk verrigt. Onzeker, intusfehen , hoedanig hij zich omtrent dezen overwinnenden
Officier had te gedragen , haascce hij zich om de bevelen der
Keizerin re verzoek en , en geeft haar berigt van her zoo gelukkig
als zanderling voorval. De Vortlin , die alwat groot en
fchoon was zoo wdl wilt op prijs te fchatten, fchreef hierop
aan den Genevan! SOUWOROW : uw Opperhoofd moet de
„ Maarfchalk BUTURLIN u doen in arrest nemen , tot ftraffe
„ der misdaad van krijgsmans - onOndergefchiktheid; maar als
„ uwe Souvereine behoud ik aan mij het genoegen om den
ijver eens getrouwen onderdaans te beloonen , die, door
„ eene luisterrijket daad, zich bij zijn Vaderland verdienttelijk
heeft gemaakt."
Dit krijgsbedrijf was het begin van souwoRow's vermaardheld en geluk. Dertig jaren daarna, Coen hij onder de lauweren grijs geworden en tot de hoogtie krijgseere was verkeven,
flelde hij nog dezelfde fterkte van geest ten Loon.
Ton.
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Toen sou vokow vertro l zken was om het opperbevel over
het leger van Italie op zich te semen, had het Kabinet van
Weenen, aan ziinen otisien (lender gewoon, om ontwerpen voor
eenen veldtogt re beramen, van welke de Generaals flechts
flaafrehe uitvoer.lers waren , het niet durven beffaan , den
Maarfchalk aan dar gebruik te verbinden; nogtans verlangde
bet, dat de Generaal zijne plans zoude mededeelen; anent].
lijk was men verlegen, hoedanig men dezelve zoude te weten
komen. De Keizer nam dit op zich; SOUWORoW gaf tot antwoord: „ Nooit maak ik bepaalde krijgsontwerpen : de tij,, den, de plaatfen , de omffandigheden bepalen mijn be„ fluit.” „ Het is onmogelijk," voerde hem de Keizer te
gemoet , „ dat gij geen krijgsplan hebt ; ik verlang het te weten."
De Maarfchalk, thans tot het uiterfte gedrongen, zeide tot
den Monarch op een' vrijmoedigen toon : „ Indien ik er een
„ had, zoude ik 't aan uwe Majefteit niet mededeelen: want
indien gij het wist, Sire, zoude uw Rand er nog dezen
avond kennis van hebben, en de vijand morgen er van on„ derrigt zijn.'
Then MACDoNALD uit het binnen ge van Italie kwam , oat
zijne verrigtingen met die van moREAU te vereenigen, en het
leger van soUWoRoW te overvallen, die zich met belegeringen
onledig hield, werd het Kabinet van Weenen van onbedachte
vreeze bevangen. In het eerfte oogenblik was het beduchr,
dat de troepen van den Generaal KAN, die het Kasteel van
Turin belegerden , cot het doeni van hunnen aftogt niet zouden
in that zijn. Straks zond het in alleriji eenen Courier aan den
Maarfchalk , met den ftelligen last om het beleg van dat Kas.
teel te doen opbreken.
Men geeft souwoRoW kennis van de aankomst der berigten
uit Weenen. Hij was nog niet naauwkeurig onderrigt omtrent
de bevelen,die hem gezoi7den waren; maar hij hield zich verzekerd , dat zij met zijne ontwerpen fireden. Diensvolgens
befehikt hij het indiervoege , dat de Keizerlijke Courier in
geene dertig uren hem zijne brieven kan ter hand fiellen. In
dien tusfchentijd flaat hij den vijand , en de Generaal KAN
neemt het Kasteel van Turin. Nu eerst ontvangt SOUWORoVir
de brieven van Keizer FRANS DEN II. Dezelve gelezen hesbende, antwoordt hij ftraks dien Vorst, „ dat het hem Teed
„ deed, zijne bevelen niet te kunnen volbrengen; maas dat
„ het Kasteel van Turin in zijne hander was gevallen, toes
„ hij de brieven van zijne Majefteit had ontvangen, die hens

geboden, het beleg dier vesting op te breken.”
(Het verValg hierna.)

et
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Ecne FerrelliKg.

ref'

oud Man, met een gefcheurd kleed naderde mij met
-2=4 zijne flaapatuts in zijne hand. Hijfprak niet, dock zijn geheele voorkomen , zijne bonding vorderden een aalmoes. zijn
Hond zag mij aan , en Icheen , even als zijn meester,, eenigen
bijitand te vragen. „ Mijn Vriend ," zeide 1k, „ ik heb niets
„ om u te geven." Ik berhaalde dit, om van hem af te komen. Belie herhaalde onwaarheid, mangel aan gepast gevoel.— Ik fchaamde mij, dit gezegd te hebben. Dan ik trachtte
zulks te verzetten , door het lastig vallen der Bedelaren mij te
herinneren. Dan deze viel mij niec lastig.
Hij zeide zachteIijk : „ Goo beware III " en ging been.
Ben rijtuig kwam inmiddels aanrijden. De Bedelaar met
zijn Hood vervoegde zich bij zelve. Hij kreeg niets, en
ging, zonder Hagen, hem, Iemand , die zich onvoegelijk gedragen heeft , zal moeijelijk en op zichzelven te onvrede worden , als hij iemand ontmoet, die, in zijne plants, niet betzelfde verrigt. Ik geloof, dat, indien de reizigers in het rijtuig den Bedelaar lets gegeven hadden, zulks mij gefpeten zoo.
hebben. „ Met dit al," zeide ik bij mijzelven „ deze lie9 , den zijn veel rijker dan ik." Dan op 't eigen oogenblik riep
ik uit: „ Is hunne hardvochtige onaandoenlijItheid voor de
„ mijne eene verfchooningr Deze bedenking maakte mij op
mijzelven te onvrede.
Ik keek den Bedelaar na, als wensehte ik hem terug te roepen. Hij zetre zich neder op een fleen, met zijn Hand voor
zich, die den kop op de hole zijns meesters lag, terwiji deze
hem ftreeltie, zonder ecnige acht op mij te Haan.,
Bij den Bedelaar ging een Soldaat zitten , wiens beftoven
fchoenen hem voor een reizend man deden kennen. Hij had
zijn knapzak tusfcheu zich en den Bedelaar nedergelegd, en
op den knapzak zijn zwaard. Hij veegde zijn zweet af, en
fcheen alleen te hebben gaan zitten oin uit te rusten. Hij had
een Hond bij zich , die alle voorbijgangers forsch aankeek. Deze
Hood deed mij met meer aandachts op den anderen zien, die er
gensch niec oogelijk uitzag. Het verwonderde mij , dat een oud
Man , in den behoeftiglien fast levende , met dit beest het fchraal
en onzeker levensonderhoud deelde. Dan het wederzijcisch gedrag deed mijne verwondering weldra ophouden, en ik zeide bij
mijzelven: „ 6 Beminnelijkfte en getrouwfte van alle Dieren ,
„ gij zijt een medgezel , een vriend der Menfehen! Gij alleen
biijft hen bij in ongeval ; gij alleen verfmaadt niet arm
" te zijni "
On-
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Onder dit befchouwen en denken werd een glas van bet rijtuig geopend, en eenige overgefctoten brokken van het daarin genomen ontbijt vielen op den grond. . De beide Honden
fnelden daar been. — Het rijtuig reed voort en een der
Honden geraakte onder het wiel. — Het was die des BedeDezelve gaf een gil, en daarmede was hij dood.
bars.
Zijn tneester fnelde, om hem te helpen.. Wanhoop was op zijn
gelaat te lezen. Hij fchreide niet, — hij kon niet fchreijen.
„ Mijn goede Man!" riep ik. Hij keek in 't wilde om. Ik
wierp hem een fink gelds toe. Hij liet het , els zijner aandacht
onwaardig , bij,zich heen rotten. Hij dankte mij alleen met een
hoofdknik, en nam den Hond in zijne armen.
„ Mijn Vriend," zeide de Soldaat, zijne hand naar den Be•
delaar uitarekkende met het auk gelds, 't geen hij opgeraapt
had, „ die Heer heeft u dic geld gegeven. flij is geluk.
„ kig, hij is rijk ; doch,ailen zijn zoo niet. lk heb niets dan
„ een Bond; gij hebt den uwen verloren ; de mijne is tot
„ uwen dienst." Dit zeggende , deed hij den Hond eer,
touw call , gaf dit den grijzen Bedelaar in handen , en ging
zijns weegs.
„ Mijn goede Soldaat!" riep de oude Man, op zijne knieen
vallende en zijne handen uittirekkende. -- De Soldaat vervolgde zijnen weg , en liet den Bedelaar in eenevervoering van dankbaarheid , dan diens zegeningen en de mijne zullen hem
allerwegen volgen. „ Goede , brave Knaap!" zeide ik bij
mijzelven , „ wie ben ik, bij u vergeleken? Ik heb den ar„ men Man alleen Geld gefchonken ; maar gij hebt hem een'
„ Vriend wedergegeven!”
MINIMINIIII■01•1•1

TER VIERING
VAN HET
VIJFENTWINTIG-JARIG BESTAAN DEP, MAATSCHAPPIJ:
TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.

Hoe! overal ellend! verwoestende oorlogsvieren!
Hoe I de garde in brand ! de mensch veraikkende in den glued 1
Hoe! aroomen ,
bruifende rivieren ,
Door dijken brekende en geverwd met menfchenbloed!
Hoe! menfchen in een zee van menfchenbloed verdrinkend' !
En in een' gapend' afgrond zinkend'
Geheele Volken, zich verplettrende in den drang!
Hoe! Vorfien van den troon geffooten!
Hoe ! landen uitgefchud! hoe! &den plat gerchoten!
En bier I
hier houdt men feest1 hie klinkt de jubelzang I

1$
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Is Neerland dan alleen bevrijd van al die rampen?
En lijdt het niet met de card', die zoo verfchriklijk Ieed?...
Hetaus! het moest met jamren kampen,
En 't beefde van den fchok , die Duitschland fchudden deed
Het hoorde van rondsom 't geloei der krijgsorkanen ;
Het ftortte ook edel bloed en tranen ;
Het waggelde in den form

maar God t nog viel het niet

't Heeft , door uw liefde alleen beveiligd ,
Verlichting, Waarheid , Deugd een' tempel toegeheiligd,
Waar 't aan die edle trits de zaiverfe offers biedt.

Jai bier, bier houdt men feest , bier klinken jubelzangen ,
Maar niet aan wulpsch vermaak of ijdlen glans gewijd I
Neen gij moogt onze hulde ontvangen ,
Edle Maatfchappij, die Nedrlands glorie zijtt
Zie heilgen offerwijn met reine handen plengerd
De Burgers, die dien pligt volbrengen,
Ziju reeds gelouterd door uw' Goddelijken gloed :
Verheven, blinkend moogt gij pralen ;

E en vierde varteene Eeuw fehoot reeds uwlichtheur itraleit
Met zachten, warmen glans, en drong in ons gemoed.

Len vier-de van eene Eeuw. la! toen reeds donkre wolken
Zich zamenpakten , toen de form reeds wend voorfpeld,
Die op her weerloos hoofd der Volken
Eens los zou barfen met verpletterend geweld,
Zaagt ge op Noordhollands grond uw' eerflen uchtend gloren,
En, in den middelnand geboren,
Vlood zacht en ongemerkt uw teedre kindschheid heen :
Gij werdt eenvoudiglijk gevoediterd ,

En door een' Genius met liefde en zorg sekoesterd ,
Tot roem van Nederland, tot nut van 't Algeineen.
Pe

622

TER VIELUNG VAN HET VERST DER NAMUR/Mg

De Staatsorkaan brak los... en heilge banden fcheurden;
De tempels van de Deugd en Waarheid flortten in;
De Godsdienst en Verlichting treurden;
Met droevig rouwmisbaar vlood de edle Menfchenmin:
g ij doolden angflig rond en vonden geene ontferming ,
Toen boodt gij de Edelen befcherming
In 't half voltoold Gebouw , ontbloot van dak en trans;
Het moest den ftorm des tijds verduren;
Maar gij

gij bouwdet voort.... nu rezen trotfche muren

Aan 's Amflels boorden op met nooit gekenden glans.

Bier, Edle! waandet gij uw jonge ftichting veilig,
Aan Volksbefea ring en aan Rede en Deugd gewijd:
Doch wat is aan 't Vooroordeel heilig ,
Aan dweepend Bilgeloof, Schijnheiltheid en Nijd?
Ach I zij bezoedeiden en voorportaal en drempel,
Jai drongen door in d' achtbren tempel,
Tot aan het outer, 't welk van heilgen wieroak branch;
Hier blonkt gij in verheven' luister,
bilk.... en 't Nachtgehroed vlood heen in 'r aklig duister,
Voor 't licht, dat u omffraalde, b Heilge! niet beftand.

Thans dreigt u geen gem!, in de achtbre tempehturen;
Maar 't Menschdom ziet gij met den diepften weedom as a
Wat fchokken moest het niet verduren!
Hoe peilloos zoi,k het niet door eigen gruweldaan
't Is al in rep en roer, het woelt aan alle kanten;
Hier zwieren, als een hoop Bacchanten ,
Bedtogen Burgers rond en fehreeuwen: wij zip; vre
Ginds dringt men onbekende Volken
't Gefchenk der vrijheid op door bajonet en dolken
Men tiert en raast

en vloekt het ink der flavernij.
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't Misleide Volk zoekt heul bij Staatsveranderingen,
Terwip het, razende, in zijn' eigen' boezem wroet,
En, moordende om belpiegelingen ,
De Staatshulk dobbren laat op d' oeverloozen vloed;
De Menschheid ligt verguisd, vertrapt in 't ftof ter neder;
Barbaarschheid (licht haar' zetel weder ;
Daar tusfchen waart de Krijg met vuur en fuller rond:
Van helfche woede knarfetandend,
Zwaait hij zijn fchrikbre toorts, en 't veege Europe ,brandend,
Veraikt in wee en rouw en wacht den jongften tiond.

Dit wee was grievend, ja I verfcheurend voor uw harm,

6 Edle! needs zoo goed, zoo zacht, zoo rein van zinl
Maar gij bezweekt niet in uw fmarte;
Bij 't groeijen van de ellend' groeide ook uw Menfchenmin;
Gij voelt uw roeping titans; ter goeder uur geboren,
Doet gij uw licht weldadig gloren ,
Tot zegen, hail en troost van Hollands Maatfchappij:
IVat foltrend lijden haar ook griefde...
't Geen uit uwe oogen firaalt is Goddelijke liefde,
't Geen van uw' lippen vloeit is Hemelartfenij.

fa! heerlijk blonk dat licht, zoo loutrend, zoo weldadigi
't Verfpreidde een' Hemelglans, gezegend in het rond.
Heb dank, ALGOEDE! die, genadig,
Deez' itichting deedt ontitaan op Nederlandfchen growl!
De fchaamle handwerksman, vergeten en vernederd,
Werd door haar leer verlicht , verteederd;
Verdwaalden zijn door haar op 't Rede-fpoor geleid:
De jeugd mag haar heur vorming danken,
Zelfs zegent haar het kind met ftamerende klanken...
IJit haar iiroomt Volksgeluk en Menfehenzaligheid.

Za
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Ja hier, bier houdt men feest! bier klinken jubeltoonen;
Verlichting, Waerheid, Dengd en Godsdienst juichen thans
Wie zoude uw blinkend hoofd niet kroonen ,
6 Maagd, verheven - ichoon , onattaald met Englenglans!
Jai, elk zal heilig feest van uw gehoorte vieren ;
Ja! elk zal 't met gebioemte fieren...
Hier is geen onderfcheid van aanzien , magt of nand:
Uw gloed mag alter borst bezielen ;
Gij ziet thans duizenden voor uwe altaren knielen....
En 't lied is koorgezang van 't jublend Vaderland.

tit

loflied- klinkt voor u en uwen edlen Stichter,
Die reeds in zaalger kreits der Braven loon ontving t
Als Menfchenvriend en Volksverlichter,
Blijft bij bij 't Nagellacht in dankbre zegening:
Verheerlijkte! 6 zie deer! hoor or,ze vreugdezangen!
En zijn wij niet met fibers omhangen,
't Is niet, omdat uw dood ons met geen rouw vervult ;
Maar 't Feest , gedoogt geen blijk van fmarte:
Gij leeft met uwe relg in leder Neeriandsch harm;
De lofzang ftijg' tot u , in eeuwig licht gehuld!

Uw naam Nat in de rol der Edlen aangefchreven
Nam Franklin , Howard , Penn , L'Epee en Washington,
En naast u , ',Genius van 'r Leven ,
6 Jenner, de eeuwige eer van 't magtig Albion,!
De wereld moge vrij Geweldenaren roemen,
Wij zullen NIEUWENHUYZEN noemen,
(De Menfchenvriend atteen is , in onze oogen , groot!)
De jeugd, die naauw zijn' naam kan fpellen,
Zal , flaamrend, van zijn deugd en menfchenmin vertellen;
Zij juicht in haar beftaan, beweenend zijnen dood.
juich juich dan, Nederland! wit heilgen wierook zwasijen!
Dat 't outer krakend brand', ter eer der Maatfchappij!
Doe vlaggen van uw' fpitfen waaijen!
Zet aan dit plegrig Feest den hoogften luister bij!
Bekrans het hoofd der Maagd ! ftrooi frisfche en geurge bit:semen!
Roem, zoo gij nog op iets moogt roemen,
Op de Edle, die gij thans vereerend, hulde biedt
Laat vrij dan Brit en Gauler brallen
Op weelde en kunst! ... waar is een Maatfchappij voor Allen,
Juich I juich I mija Vaderland! de aard' beat hear weerga niett
SPANDAW.
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I 2.

et Kwaad-denken van zijne llfedernenfchen was ontangs

de ftoffe , waarmede wij onze erntlige Lezers bezig
hidden C). Ats een Tegenhanger dier Redevoeringe
nioge deze, tegen Laster en Kwaad- fpreken gerigt, dienen , en wij, zonder eenigen omweg , teritond ter zake
treden.
Van alle kwade hebbelijkheden , welke de menfchen
zich eigen maken , zijn er mogelijk geene zoo bezwaarlijk te genezen als die, aan welke de tong zich gewent.
De duidelijke reden hiervan is , dat wij het misdadige
der woorden veel minder opmerken dan dat der daden.
Daden , welke meer tijds vorderen, en vergezeld gain
van eene grootere verfcheidenheid van omflandigheden,
dringen zich , als 't ware , onzer opmerkinge op , en
hechtPn zich in ons geheugen. Maar woorden, „ die
vleugelen hebben" en wegvliegen , ontglippen ons
opgemerkt, en derzelver herinnering verdwijnt fchielijk.
Te dezer oorzake hellen wij gereedelijk over , oat
beleedigingen , met de tonge gepleegd , aan te zien als
re beuzelachtig om eene groote mate van opmerking te
verdienen, en wij begaan ze, van tijd tot tijd, bijkans
ZOO*

($) Zie bier boven bl. 313.
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zonder er acht op te geven; zoodat er reeds eene misdadige hebbelijkheid gevormd is, eer wij het bemerken.
dezer voege is het, dat de menfchen hebbelijke lenge=ars , zweerders en vloekers worden, zonder genoegzaam op te merken , welk een misdrijf zij plegen , en
misfchien zonder hunne verkeerdheden te befpeuren.
Dan geene hebbelijkheid der tonge is er, welke onmerkbaarder den mensch eigen wordt, dan die van lasteren
en kwaadfpreken.
In de ondeugd van Kwaadfprekendheid mogen wij
drie trappen van misdadigheid opmerken. — De hoogile
en ergftc is, dat wij, ten nadeele en ter beleediginge van
den naasten, dingen zeggen , welke mij weten dat valsch,
zijn. De tweede wanneer wij nadeelige geruchten
van eenen ander' verfpreiden welke mij niet weten dat ;roar
zijn. ® De derde en ligtfte is , wanneer wij van de
gebreken onzes naasten zeggen mat wij met z,,,kerheid2
Oncierzoeken wij de mate van misdadigheid,
weten.
in elke dezer foorten van Kwaadfprekendheid gelegen.
De man, die uit eigene en fnoode vinding eenen ander' met eene misdaad betigt , of een gebrek toefchrijit,
waaraan hij weet dat zoodanig iemand niet fchuldig 11=2
verdient in den voorften rang der Kivaadfprekeren gc.
plaatst te worden. Wanneer valfche befchuidigingen
openlijk voor een Geregtshof gebragt en met plegtigent
Bede geftaafd worden , neemt de misdaad van Laster,
met die van Meineed gepaard, de donkerfie kieur van
het gruwzaamst misdrijf aan. Deze allerregthreekfte
en hatelijkfte fchennis van het Gebod: „ Gij zult geene
31 valfche getuigenis geven tegen uwen Naasten ," wordt
in alle Burgerlijke Staatsbefturen als een misdrijf van de
eerfle grootte behandeld. Deze fchennis behelst in zich
eene mate van bedorvenheid en kwaadaardigheid , die
men, gelukkig voor het Menschdom, zeer zeldzaam aan.
treft. — Op eene min ftatelijke en openbare wijze, is
het , nogtans , niet zeldzaam te vernemen , dat men
tegen den naasten valfche getuigenisfen inbrengt.. De
liefde tot de waarheid , of de vrees voor de fchandelijk.
Reid eenet kugen , zijn dikwijls niet Berk genoeg, om de
menfchen beftand te doen zijn tegen verzoekingen tot
Laster , welke hervoortkomen uit kwaadaardigheid van
gefteltenisfe , nit de opwellingen van nijd en wraakzucht,
nit de geweldige drift van partijfchap , nit trotschheid
of uit enkelen moectwil. Uit eeue en andere dezer oorza.
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zaken gebeurt het menigmalen, dat geruchten, ten nadeele van den naasten , niet alleen gretig aangenomen en
verfpreid, maar ook voorbedachtelijk en met opzet zeer
vergroot worden. Ja , het lijdt geen twijfel, — want
geene andere reden kan met mogelijkheid gegeven worden van de veelvuldige fchandelijke flukken , dagelijks
Verweld , dat er niet weinigen gevonden worden, die,
om bezigheid te geven aan hunne vindingrijkheid , of
voldoening te fchenken aan 'vane kwaadaardigheid
veroorloven, tegen den naasten , fmadende vertellingen
te fmeden , weike geenen grond aitoos hebben. Niet
zonder grond werd in de Mozetifthe Wet, als een nitdrukkelijk gebod , voorgefchreven : „ Gij zult geen
„ vaisch geruchte opnemen." (ExoD. XXIII: i.)
Doch daar is iets zoo kings en fchandelijks in deze
regtftreekfche aanvaden op de karakters van anderen, dat
de meesren, die zich aan Kwaadfprekendheid overgeven,
niet hooger kin-moon dan tot den gemelden tweeden trap
des misdrijfs, en , zonder fteliig te heweren lets, 't geen
zij weten dat valsch is, zich vergenoegen met het ver•
fpreiden van verhalen of het geven van wenken , ten
opzigte van hunnen naasten, welke zij niet weten op de
waarheid te ffeunen.
Eenigen , aan hunne neiging tot Kwaadiprekendheid
botvierende, hebben de voorzigtigheid ow zich te bepa.
len tot algemeene en onbepaalde berispingen. Op losfe
gronden van vermoeden , welke zij moeite zouden vinden
flevigheid te geven, wagen zij het, een' man , in algemeene bewoordingen , een geveinsden en fchurk te noe.
men , als zij niet verkiezen hem eenige regtftreekfche
daden van oneerlijkheid aan te tijgen. Zoodanige algemeene aanmerkingen zullen mogelijk vrij wel beantwoor•
den awl hetoogmerk hunner boosaardigheid, en teffens
bun de moeite belparen , on, die bewijzen bij te brengen,
weike men zou verwachten ten ileun van eene meer bepaalde berchuldiging. Ten aanzien van den befchuldigden perfoon , is eene algem.ene betrekking inisichiie n beleedigender dan eene bepaalder aantiiging ; naardemaal
deze veel eerder ingang vindt, en bezwaarlijker weder.
legd wordt.
Anderen worden er gevonden , die, zich een flecht
denkbeeld van de wereld gevormd hebbende uit eenige
weinige ongelukkige voorbeelden , natuurlijk van eene
ongemakkelijke en ligtgeraakte geaardheid zijnde , of beVv a
wust
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dat zij zelven door lage en onwaardige beginfels
gedreven worden , kwaad van anderen fpreken , door
derzelver goede daden, zonder genoegzamen grond, aan
flechte beweegredenen toe te fchrijven. Zij Nan toe,
dat die man geregeld te werk gaat in het volbrengen van
zijne Godsdienstpligten , dat een ander zijne milddadigbeid betoont in deelneming- aan openbare liefdegiften ;
doch geven teffens te verilaan, dat deze eenige bijzondere ondeugden heeft , welke hij under bet masker van
Godsdienfligheid poogt te bedekken , dat de ander eenige
zelfzoekende einden zoekt te bereiken , door eene openbare ten Loon fpreiding zijner milddadigheid. Er fchuilt
eene kwaadaardigheid in dit pogen, om, door ongegronde verdenkingen , de beste karakters met de flechtfle op
anen voet te brengen, welke deze foort van Kwaadiprekendheid weinig minder Blood doet zijn clan liegende
lastertaal.
Bijkans foortgelijk hiermede is het zoo algemeen bedrijf , om aan woorden en daden, die van eene twijfelachtige natuur zijn , eene ongunftige beduidenis te geven. Wanneer men gereedelijk veronderflellen mag, dat
de man, wiens gedrag berispt worth, nice fchuldig geixecst hebbe , op eenmaal vast te (teflon dat hij zich
fchuldig gemaakt heeft, zonder de zaak naauwkeurig te
onderzocken , is zulks niet alleen eene inbreuk gemaakt
op de braafheid, maar ook op de regtvaardigheid; het
is lets hatelijks zijn karakter aantijgen, waarvan hij vrij
kan wezen, of misfchien lofwaardig. Vast maakt men,
dusdoende, zich aan den tweeden trap van Kwaadfprekendheid
lleze befchuldiging valt ook op de zoodanigen, die
voorbedachtelijk partijdige en gebrekkige tafereelen op.
hangen van het gedrag hues naasten, die omflandighe•
den bedekkende, welke hetzel-ve in een gunftig licht zou
den doen voorkomen, en mikel flilflaande op zoodanige
bijzonderheden welke kunnen dienen om er een fchuldig voorkomen aan bij te zetten. Naardemaal het onmogelijk is, eenige zaak billijk te bepalen , zonder oprefit de blijkbaarheid van beide zijden te overwegen, zal
hij, die lets verhaalt, waarmede emis anders goede naant
gemoeid is , ere alleen 't geen tegen hem getuigt verxneldt , hem in de daad lasteren.
Eene andere foort van Kwaadfpr gkendheicl hoort men,
Wanneer de betigting rust op zwakke blijkbaarheid en
WI/St

OW.

TEGEN LASTEREN EN RWAADSPREKEN.

629

onzekere gisfing. Iedere enkele megelijkheid , of zwak.
ke fchijn van waarfchijnlijkheid, levert geenen genoeg=men grond op van befchuldiging. Iemands misilag
inoet in bet gemeene regt ten voile bewezen zijn, eer
tvij ons mogen veroorloven kwaad van hem te denken,
veel min kwaad van hem te fpreken. Welk een lof van
fchranderheid en doorzigt zij ook mogen behalen , die
de misflagen van anderen ontdekken door het nagaan van
eene lange reeks van vermoedens en gisfingen ,zij zullen
voorzeker alien eisch op het deel hebbea aan opregtheid
verliezen. Met gretige ooren te luisteren naar elke tot
fchande ftrekkende vertelling , herom te zwerven , om
overal verhalen te verfpreiden tot benadeeling van iemands karakter , zonder naar de eerfte daarftellers van
zulk een verhaal te onderzoeken , of de waarfchijnlijkheid en de gronden, waarop het rust, na te gaan, ftrekt
ten blijke van een' lagen geest en een flecht hart. Zoo
veelvuldige voorbeelden doen zich dag aan dag op van
de onzekerheid der loopende verhalen , dat elk, die eenige waardij ftelt in zijne achting te bewaren als een verItandig en braaf man , zeer omzigtig zat wezen , om
fmaadredenen tegen den naasten op te nemen. 't Zij een
fleck gerucht waar of valsch moge wezen, niemand heeft
regt om het te laten gelden en verder te verfpreiden,
v6Or dat hij de zaak onderzocht hebbe.
Niet in het geringfte vermindert de misdadigheid in yen.
tellingen te verbreiden , die valsch kunnen zijn, dat men
bet doe zonder bijvoeging van regtllreekfche en flellige
verzekeringen , door zijdelingfche inboezemingen en
wenken , van verre gegeven. Eenige fchenders van
's naasten goeden naam zijn zeer afgerigt op dit flinksch
bedrijf. „ Hoe menigmaal ," zegt een menschkundig
Engelsch Schrijver,, (STERNE) „ word y over de eer/ijk„ held en braafheid van een' man befchikt door een,
„ grimlach of het ophalen der fchouderen! Hoe vele
„ goede en edelmoedige bedrijven zijn niet in verge.
51 tenisfe begraven door een wantrouwen barenden oog,
wenk of een geheimzinnig gefiluister! Hoe groot eat
• gedeelte van hoogachting words ter wereld nage•
• banneri door afgelegene wenken , en weggeknikt of
91 in vermoeden verkeerd door eene bedenkelijke
• ding! Hoe menigmaal moet een onfchuldig karakter
95 bloeden door een verhaal , 't welk hij, die zijn best
,, doet om het te verfpreiden , zich gelaat met wederzin
„ te
Vv3
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,1 te vermelden en naauwelijks te gelooven! Deze vergiftigde pijlen van eerrooving , in 't wilde en dik29
19 maals in 't donker gefchoten , zijn misfchien niet
!, minder treffend en beilloos , dan de meer regtilreek,9 fche aanvallen van het zwaard, 't geen zijne duizenden
• en tienduizenden heeft doen vallen." — In alle deze gevallen is het oogmerk en het kwaad, en daarom het misdrijf, bet zelfde.
Dat Kwaadfprekendheid van de twee gemelde foorten
fnood en zondig is, zal elk gereedelijk toeflemmen. leder, die op den aard der zake let, of acht geeft op de
lesfen der ondervinding , moet overtuigd zijn , dat
dit misdrijf der tonge in zijne uitwerkfelen fchadelijk
is, zoo voor den gelasterden , als voor den lasteraar
zelven.
„ Een goede Naam , fchrijft sALomo , is beter dan
„ groote Rijkdom." Zoo veelvuldig zijn de genoegens
en de voordeelen , die een onbefproken Karakter vergezellen, dat er geen fchat is, welken een wijs man niet
zou willen opotTeren , om zijne eer te behouden. Een'
wider' van zijnen goeden naam te berooven , is hem te
ontzetten van de voldoening , welke de bewustheid,
van de goedkeuring der verftandigen en braven te bezitten , vergezelt. Gij ftelt hem bloot voor alle de ongelegenheden van ongunst en fchande, terwiji hij regt heeft
om de gezegende uitwerkfelen te ondervinden van zip'
onbevlekt karakter. Gij verzwakt zijnen invloed, verminden het nut, 't welk hij zou hebben kunnen ilicha
ten , en misfchien befchadigt gij onberflelbaar bet geInk en genoegen des !evens van den gelasterden zelven
en diens nakomelingfchap. „ De woorden des Kwaad,2 fprekers zijn alverflindende woorden ; zijne tong is
„ een zwaard en een fcherpe pijl." — „Velen," zegt
SYRACH ' S Zoon , „ zijn gevallen door de fcherpte des
„ zwaards ; doch niet zoo velen Ids door de fcherpte
• der tonge vielen. Gelukkig hij , die er tegen be„ fchut is, en bet venijn er niet van gefmaakt, of bet
„ juk daarvan gedragen , of de banden gevoeld heeft:
„ want dit juk is een ijzeren juk en de banden zijn
• ijzeren banden ; de dood daarvan is een kwade dood;
,, het graf is beter dan dit alles.”
De pipen, die de Lasteraar en Kwaadfpreker op anieren werpt, zullen, vroeg of hat, op zijn eigen kop
terugkomen. flierom luidt de raad des wijzen Mans:
2.) Spreek
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Spreek niet van het gedrag van anderen, 't zij vriend
of vijand; want hij heeft het gehoord en waargeno„ men, en als de tijd komt, zal hij zijnen haat open„ bar en.” Geene beleediging is er , welke de menfchen met grooter verontwaardiging voelen, dan die,
welke hunnen goeden naam wordt aangedaan. Zoo de
Laster niet gepaard ga met heillooze gevolgen , ('t
welk , volgens de hedendaagfche begrippen van Eer, fomtijds gebeurt,) zeker baart dezelve kwade gezindheid
en haat bij hem , die de beleediging ondergaat, en kan
teffens niet misfen vermoeden bij anderen te verwekken
en derzelver fkrengheid gaande te makers. De KwaadCpreker geeft den zoodanigen , bij weaken hij de tong roert,
geen gunitig denkbeeld van zijn' perfoon. Ware het niet
nit hoof'de van de groote partijdigheid, welke de menfchen voor zichzelven bezitten , weinig lieden zouden
zoo blind zijn, dat zij niet zagen, hoe de Kwaadfpreker waarfchijnlijk van hun tot anderen fpreekt , gelijk
hij van anderen tot hun doet. In de daad , de menfchen zijn, overt algemeen, zoo befchroomd voor het
0061, nit dit bedrijf te duchten , dat zij zorg dragen
om den Lasteraar met zijne eigen munt te betalen. Naauwelijks is er eenige zaak , waarin de menfchen met eene
Itrikter regtvaardigheid te werk gaan, dan „ om kwaad
„ met kwaad en fchelden met fchelden betaald te zet„ ten.” Het is eene waarneming van nog grooter aanbelang , doch zeker niet genoeg in acht genomen door
de zoodanigen , die , hij eene veelvuldige aanfpraak op
Godsdienitigheid , niet geleerd hebben hunne tong van
kwaadfpreken te wederhouden , dat eene hebbelijkheid ,
om den goeden naam van iemand te fchenden , eene boosheid
van card aanduidt , gelled ombeftaanbaar met een Godsdienflig Karakter. „ Indien ," fchrijft daarom de Apostel
'Aromas „indien iemand onder u denkt dat hij Gods.
„ dienftig is, en zijne tonge niet in toom houdt, diens
„ Godsdicnst is ijdel."
En: „ de mond , die liegt,
doodt de ziel."
Dan , tie fnoodheid en dwaasheid des Lasters alit/ te
openbaar om verdere opheldering te behoeven. Ik mag
clerhalve voorttreden met eenige aanmerkingen over de
derde en laatstgemelde foort van Kwaadfprekendheid;
hierin bellaande, dat wij van de gebreken onus naasten
zeggen , wat wij met zekerheid weten.
Naardemaal dit een bedrijf is, waarin alle menfchen,
Vv4
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om de waarheid te zeggen , zich Meer of min toegeven,
Mogen wij, naar den aard der liefcie , veronderflellen,
dat de wereld van de misdadigheid dezes bedrijfs pier
2Igemeen overtLigd is. Men moet , ter verfchooning
van dit algemeen in twang gaan, erkennen, dat er eenige gevallen zijn , waarin het geraden en noodzakelijk
— en andere , waarin het verfchoonbaar en onfchuldigis , van eens anders gebreken te fpreken.
Het kan niet in twijfel getrokken worden, dat, hoe
hatelijk het karakter eens aanbrengers moge wezen,
elk lid der maatfchappije verfchuldigd is aan den Staat ,
om wettige befchuldiging in te brengen tegen de zoodanigen , die de zamenies'ing verongelijkt hebben , door
een hatelijk fchenden p arer wetten. Menfchenliefde zelfs
vordert , dat wij zoodanige misdrijven ontdekken , als
niet verborgen gehouden kunnen wordea, zonder groot
onregt of gevaar voor het algemeen. Eerie inachtneming
van het algemeen vvelzijn , of de begeerte om een' overtr(der te verbeteren , of diens beleediging nuttig voor anderen te maken , mogen iemand regtvaardigen , om veelvuldige daden van oneerlijkheid, bedrog of wreedheid , we/ke niet ter kennisneming des Burgerlijken Regters kunnen gebragt worden, te vermelden ; om eenen, die betrapt is op een ftrafwaardig misdrijf, te onderwerpen aan,
de heilzame ruck van beltraffing , 't zij openbare, 't zij
bijzondere , naar eisch der zaken ; alsmede om voorbeelden van flechte karakters, reeds als zoodanig bekend ,
ter waarfchuwing der jOngell en onervarenen, te vermel.
den. Het is desgelijks eene daad van regtvaardigheid ,
welke iedereen zichzelven verfchuldigd is, om welverdiende fchande te brengen op het hoofd van anderen ,
ten einde zijn eigen karakter te zuiveren van aangewreven
blaam , of vergoeding te krijgen van eenige beleediging,
welke hij in andere opzigten :Hoge geleden hebben. —
En 't Been wij, in deze gevallen , regtmatig en redelijk
doen ter handhaving van onze eigene regten , mogen wij
ook doen ten dienfle van een' Friend. Zelfs zonder eenigen zoodanigen bijzonderen eisch van Ilegt of Vriendfchap,
zou het, wanneer de beleedigingen Blood en fchandrot
zijn, misfchien te veel gevergd wezen, om eerie geheele
bedekking te vorderen der natuurlijke eu prijsfelijke aandoeningen van verontwaardiging en verachting.
Doch wanneer der menfchen misflagen niet van nit:
eenen aard zijn, dat zij bet tusfcben beiden komen de,;
open-
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openbaren refits vorderen , en den overtreder niet geheel
ter fchandvlekke der zamenleving maken , dewiji zij
grootendeels bij de wereld onopgemerkt blijven, moet
er eene veel grooter mate van omzigtigheid en kieschbeid
in het fpreken daarover worden in acht genomen. Waar
eenig bijzonder oogmerk , belangrijk genoeg, kan be•
reikt worden, door iermands gebreken te vermelden, —
bij voorbeeld, om de beterfchap des beleedigers te bewerken , of de zoodanigen, die gevaar van verleiding zouden laopen , te waarlchuwen tegen den invloed des flechten voorbeelds , — is zuiks, in geen berispelijken zin,
kwaadipreken. Maar men mag met reden vragen,
hoe verre wij onszelven mogen toegeven , am over de
misflagen van anderen op algemeene gronden te fpreken ,
om daardoor onzen eigen zedelijken fmaak en aandoeningen te oefenen en te verbeteren, of eene welverdiende
mate van berisping aan de overtreders te doen toekomen. bat wij kortelijk elke dezer verfchooningen voor
de gewoonte, om de misilagen van anderen ter itoffe des
onderhouds te maken, nagaan.
Niets zelcer is meer aanprijzenswaardig, dan het aankweeken van zedelijken fmaak, en teergevoeligheid op
dat auk. Gelijk in fehilderflukken , of in andere , tot de
fraaije 'mullet] behoorende, zoo zal , in het zedelijke, hij,
die zoekt uit te munten, dikwijls het oog vestigen op
anderen , am him gedrag te beoordeelen. Maar zijn.
wij , de karakters van anderen beoordeelende , altoos
zeker, dat wij enkel onder den invloed ftaan van het loffelijk verlangen om ons eigen te verbeteren Hebben
zelfbedrog en trots de band niet in het opmaken der
vergelijking tusfchen den naasten en onszelven? Schep•
pen wij geen kwaadaardig vermaalc in het botvieren aan
een' berispenden geest , op bet gezigt van anderer-mist3agen en zwakheden, welke wij overwegen ? Zijn onze berispingen van anderen nimmer vermengd met eenige mare
van verheuging, op bet denkbeeld, dat hunne meerderheid in rang, middelen , of begaafdheden , opgewogen.
wordt door de verlaging hunner karakters ? Met
woord, is het nit enkele liefde tot de deugd, dat wij de
ondengd berispen ? Is het door eene loffelijke eerzncht
om uit te fteken in wiisheid , dat wij dwaasheid belag.
chen en verachten ? — Zoo niet ,dan mogen wij het vrijelijk in twijfel trekken, of onze vrije berispingen van anderen, over het geheel, voordeelig zijn voor onszelven.
Zal
Iry 5
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Zal dit bedrijf dan warden voortgezet uit louterezeregenheid voor het welzijn der wereld? Zal men inbrengen , dat, hetgeen van de Zedeleeraars Kwaadfprekendbeid genoemd worth, een nuttig werktuig is, om dwaasbeid te verbannen en misdrijf te werheteren?
dat de
vrees voor „ wat zal er de wereld van zeggen!" een
der krachtig(te bedwangmiddelen is tegen buitenfporigheden ? en dat vele ongeregeldheden op deze wijze voorkomen of verbeterd worden , die alle pogingen der Burgerlijke Overheid of der Godsdientlige Zedepredikers te Jewitelden? — Al dit moge rills/Chien, voor een gedeelte,
waarheid zijn : en waren de zoodanigen, die in dezer
voege het karakter van Zedemeester aannemen , zoo
zeer in ernst er op uit, om de ondeugd te ontmoedigen,
als zij voorgeven ; behandelden zij elke foort van zedeloosheid met de verachting , die dezelve verdient ; en
onderfchraagden zij teffens hunne berispingen door een
vlekkeloos voorbeeld in hun eigen gedrag; dan Z011 men
een veel grooter heil mogen verwachten van hunne pogingen voor de zaatc der deugd. ?vlaar nemen wij het
fink gelijk het dadelijk beflaat. Daar de menfchen, in
hunne beoordeelingen van anderen, met meer genoegen
ftilttaan op derzelver gebreken, dan op derzelver verdienften , en meer kans ftaan om te verbitteren door de fcherpbeid hunner aanmerkingen , dan te verbeteren door de
zachtheid hunner berisping; daar zij, in gevallen, waargeen onregt bcOogd was, dikwijls eene overmatige geftrengheid aan den dag leggen ; daar er, nit verfcheidene
oorzaken , zoo veel gevaars overblijft, dat de menfchen
bij het kwaadfpreken van waarheid tot valschheid zullen overgaan, — zou het mogelijk eer voor- dan nadeelig
voor de belangen der Deugd zijn, wanneer het als een
algemeenen regel wierd aangenomen, nooit van eens anders gebreken te fpreken, dan bij eene regtmatige gelegenheid , en om eene voldoende reden. Dit is eene foort
van liefdebetoon , 't welk wij steeds, zonder eenige kosten , kunnen uitoefenen. Gocd van anderen te fpreken,
voor zoo verre zij het verdienen , is een gemakkelijk re
volbrengen pligt; maar geen kwaad te fpreken, vordert
alleen ons ftilzwijgen, 't welk niets kost.
Men neme , om zich van alle foort van misdadige
Kwaadfprekendheid te onthouden, de volgende lesfen in
acht : Wanneer gij u geneigd gevoelt om kwaad van iernand te fpreken , geef dan uzelven tijd om te bedenken
®r
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of gij verzekerd zijt van de waarheid van 't geen gij ge.
reed zijt tegen hem voort te brengen. Deze regel , itrikt
in acht genomen, zou negen tiende deelen afinijden van
al het kwaadfpreken, thans op de wereld in zwang.
Vraag uzelven, vervolgens , of de Perfoon, ten wiens
laste gij lets itaat voor te draaen , bij doze of gene gelegenheld , u geenen dienst gedaan hebbe , voor welken
gij ten minfie, ter vergeldinge , flilzwijgen verfchuldigd
zijt, ten opzigte van de gebreken, die hem mogen aankleven. Ove.rweeg, verder, of gij zelf niet berispelijk zijt , wegens dezen of genen misflag van gelijke
grootte ; en herdenk aan het woord van CHRISTUS
WTie van u zonder zonde is , werpe den eertten
„ Been! " — Let, met voegzamen ernst, op uw eigen
karakter en uwen eigen pligt, en gij zult weinig tijdruimte vinden, om over het gedrag van ander= te fpreken. — Om de verzoeking tot fiwaadfprekendheid te
vertu-pen , moet gij uwe verftandelijke vermogens en
kundigheden aankweeken door overpeinzen en lezen ; zoo
zult gij uzelven voorzien van itoffe tot nuttig en aangenaam onderhoud : velen toch fpreken kwaad van hunnen naasten , om geene andere realen , dan omdat zif
niet anders weten in 't midden te brengen. — Bewaar
uw hart met alle zorgvuldigheid, om voor te komen het
opwellen van de fnoode driften , hoogmoed , nijd,
wraak , gierigheid en ijdele nieuwsgierigheid: deze toch
leiden niet zelden tot livvaadfprekendheid. Einde•
lijk : houd beftendige en naauwe wacht over uwe lippen, ten einde gij niet onberaden , voorbarig en liefdeloos fpreken moogt. Overdenk menigmaal en kleef vast
aan het belluit, eens door DAVID genomen: „ 1k fprak,
„ ik zal op mijne paden letters, en niet zondigen met
2, mijne tonge."
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OORSPRONG VAN DEN ZOOGENORMDEN H. SACRADIENTSDAG , OF HET FEEST VAN HET LIG.
CHAAM VAN CHRISTUS.

olgens hetgeen wij , in den hiPr voor geplaatflen
Brief (*), lezen, is dit Feest van Pauftlijke, niet
van Apostolifthe, inflelling, en gaf de godsrrucht van een
bijzonder tnensch daartoe de eerfle aanieiding. Dit kaa
men, als rigtig, aannemen ; maar, zoo als ik vreeze ,
diet, dat CLEMENS en GREGORIUS er inflellers van zijn.
Inners ik vind niet, dat de eer daarvan aan iemand anders toekomt , dan aan URBAN us IV en CLEMENS V. —
llet is wel der moeite waardig , de gefchiedenis dezer
inflelling bier kortelijk te verhalen.
In het voorst der dertiende eeuwe leefde , te Luik, zekere
godvreezende jonge dochter JULIANA , welke , van jongs
af„ een bijzonderen eerbied had voor bet H. Sacrament ,dat
is voor de gewijde Hostie, of Ouwel. Sedert haren zestienjarigen ouderdom , in den jare 1208 , zag zij, zoo dikwiils als zij de oogen (loot, om te bidden, het beeld
tier voile maan-, maar altijd met een donker vlekje. Daar
dit gezigt hare aandacht aftrok , bad zij, menige malen, dock te vergeefs , om er van verlost te worden.
Nu fmeekte zij derhalve, dat zij er de beteekenis van
mogt verftaan , en kreeg daarop EENE OPENBARING
dat de maan de kerk beteekende , en het vlekje 't gemis
van een jaarltjksch feast ter eere van bet H. Sacrament;
terwij1 haar tevens gezegd werd, dat zij zulk Feest vieren , en de algemeene verpligting daartoe verkondigen
moest. Hoewel zij nu geloofde , dat dees gewigtige
last haar, door J. CHRISTUS zelven , gegeven werd,
maakte zij echter,, twintig jaren lang, zwarigheid , om
dies te volvoeren; dewiji het, naar haar oordeel , welvoegelijker zou zijn dat dezelve aan eenige voorname
Geestelijken wierde opgedragen. Daar dit nu evenwel
Met gebeurde, openbaarde zij denzelven aan eenen Canting

V

(*) Brief van CATHARINA DE KEDICIS aan Parrs rius 17,
gefchreven 1561, en geplaatst in bet illengehverk van an!
vorig No.
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tumnik der Sint MAARTENS Kerke te Luik , met verzoek, om daarover, zonder haar te noemen , met de
beste Godgeleerden rand te plegen. Dees fprak er dam
over met JACOBUS PANTALEON toen flartsdiaken van
Luik, naderhand Paus URBANUS IV, — met den Provinciaal der Dominicanen , den Bislchop van Camerijk ,
den Canceller der Kerk van Parifs , eii met drie Luikfche
.Hooglecraars der Codgeleerdkeid, en sneer andere kundige
en brave manners. Dezen waren alien van begrip, dat
bet en voor de Kerk nuttig zoa zijn, de latching
van het II. Sacrament voortaan, met meer plegtigheid,
dan tot hiertoe, te vieren. jULIANA bereidde zich dau
hiertoe , en lict , te dien einde , door zekeren jongen en
zeer vromen , maar nog weinig geoefenden, Geestelijken, een opftel voor den dienst vervaardigen. Doch,
toen dit ruchtbaar wierd, kl,vamen ettelijke Geestelijken
tegen de viering van dit Feest op, bewerende, dat het
geheel overtollig was, dewij1 men dagelijks , in de
SE , de inftelling van het H. Sacrament vereerde, en dat
de openbaringen van Zuster JULIANA mtjmerijen waren.
Geheel anders dacht echter de Bisfchop van Luik, die,
in het jaar 1246, beval, dat men, alomme in zijn Stift,
jaar/ijks , des donderdags na het Feest der H. Drievuldigheid „ het Feest van het H. Sacrament zon vieren, en
dat de dag, die hetzelve vthirging, een vasten • dag zijn
zou. Dit gefchiedde ook in het volgend jaar, toen een
Pauftlijk Legaat , zich te Luik bevindende , het opftel
voor den dienst goedkeurde , en zelf de Misfe /is, en
eene redevoering hield. Deze beval de onderhouding
van ditFeest , in het jaar 1252, ook aan alle de kerken,
waarover als Legaat, lets te zeggen had; en het
zelfde deed een ander Legaat, twee jaren na hem. In
weerwil hiervan bleven vele Luikfche Geestelijken dit
Feest beftrijden, en de openbaringen van JULIANA tegenfpreken. Zelfs geraakte deze in vervo/ging , en rnoest
zij Luik ruimen. Zij overleed in 1258. Zij lies eene
bijzondere Vriendin na, EVA geheeten, die, even als zij,
bij Pans URBANUS bekend geweest was, toen hij nog
ilartsdiaken van Luik was. Deze , de verheffing van.
PANTALEON tot het Pausfchap verflaan hebbende, bragt
het zoo ver, dat de Bisfehop van Luik aan hem, over
de inftelling van den Sacraments-dag, fchreef, met dat
gevolg , dat hij denzelven , voor de ganfche Christenkerk, vastaelde inzonderbeid (gelijk hij, in zijne Bulk, zeide)
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de) om de ketters in verlegenheid te brengen. Hij verbond
aan het godsdientlig vieren van denzelven verfcheiden
Aflaten; doch hij heval noch het vasten op den vooraf.
gaanden dag , noeli het ten toon flellen , noch het ronddragen
der gewijde Hostie. Hij zond zijne Bulk, in het bijzonder, aan de vrome EvA , verzeld van eenen brief, gedag.
teekend den Men van Herfstmaand des jaars 1264, en
van een nieuw opffel voor den dienst, hetwelk door den
beroemden THOMAS AQUINAS was vervaardigd , en federt
in gebruik bleef. Ondertusfchen flied UREANUS in het2elfde jaar, en daardoor bleef de viering van het inge.
ftelde Feest op nieuw achter. Maar toen het algemeen
Concilie, omtrent een halve eeuw later , te Vienne in
Frankrijk, gehouden , de inftelling hekrachtigde , en
Pans CLEMENS V daarop zijn zege! drukte , kwam het
vervolgens in zwang, namelijk in het jaar 1312: doch
ook toen werd noch van vasten, noch van ten toon tlellen 5
noch van omgaan gewaag.i. Het was eene Provinciale Sy.
node, welke de Zartsbisfchop van Sens, in het jaar 13 24 9
te Parijs hield , die het vasten gebood , onder toezegging
van een veertig-daagfchen , en die, wegens den
plegtigen omgang , welken de geestelijkheid en het yolk , op
den gemelden donderdag , met het H. Sacrament hield ,
verklaarde, dat zij daarin, dewij1 dezelve, EENIGZINS,
door Goddelijke inseving , SCREEN ingefield , voor het te.
eenwoordige , niets veranderen wilde, en hem aan de gods.
Trucht van de geestelijkheid en het yolk overliet.
Men ziet dus , dat deze omgang, waarop de Franfche
Koningin zoo veel had aan te merken, niet door de Kerk
voorgefchreven , en alleen het gevoig van den ijver van
bet yolk en de geestelijkheid van fommige kerken, en
van eene vriiwillige overneming der overigen was. Des
te ligter fcheen de Pans gehoor te kunnen geven aan de
gewigtige redenen , waarom men er de affchatling van
verzocht. Doch hij was doof,, zoo als alle zijne voor.
zaten . en opvolgers, voor alle zulke vertoogen tot hervor.
wing. Men heeft, tot in onze dagen, die plegtige cmgangen gezien , en de aanmerkingen van CATHARINA
daarover moeten toeftemmen; ja men kan ze nog zien,
op vele plaatfen. — Het vasten op den woensdag is
nook algemeen geworden,
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WAARNEMING, AANGAANDE DE NUTTIGHEID VAN HET
PHOSPHORZUUR , IN GEWELDIGE ASTHENISCHE
BLOEDVLOEIJINGEN UIT DE BAARMOEDER , EN
DE DAAROP VOLGENDE ZORGELIJKE ONDER•
DRUKKING DER LEVENSKRACHT EN. Door
Dr. LUTZELBERGER, Hofrand en Lijfarts

te Hildbargbaufen.

eermalen nam ik de nittnuntende gevolgen van het
gebruik van het Phosphorzuur waar, in de vetrnelde vloeijingen. Thans zal ik alleen daarvan het vol.
gend voorbeeld , als buitengewoon gewigtig , nit Jinja
Dagboek, mededeelen.
Vrouwe V. L., een klein zwakkelijk Vrouwtje, baar.
1e voor de zesde keer,, en ditmaal zeer ligt, loch wat
te fpoedig. De Nageboorte volgde ligt van zelve , en
oogenblikkelijk na de geboorte des Kinds, fchoon met
veel yerlies van bloed. Schijnbaar welvarende werd de
Kraamvrouw naar bed gebragt; doch zij werd plotfelijk,
fchoon ongevoelig , door eene zoo zware Bloedvloeijing
overvallen , dat de aldaar aanwezige Vrouwen zullts
eerst uit de needs toenemende zwakheid, bleekheid eta
koude der Kraamvrouwe ontdekten.
Bij mijne aankomst vond ik den pols weggezonken,
klein-en ras , met eene wel verkleinde, doch geenszins
genoegzaam zamengetraltkene Baarmoeder. Straks wend.
de ik aile de beste, meest gebruikelijke middelen tegea
zoodanige gevallen aan , en was daarmede wel in that,
om de vloeijing in toom te houden , doch ik kon uiet besetten, dat dezeive van tijd tot tijd wederkeerde. Onder.
tusfchen bragt de Vrouw zes dagen op eene dragehlke
wijze door , hare verfchrikkelijke zwakte niet medege.
zekend. Doch toen bekwam zij , op eens , door een
geweldigen fchrik , eene nieuwe vloeijing, die alie de
vorige overtrof, en die let Bering overichot harer krach.
ten zoodanig uitputte, dat thans haar dood onvermijdelijk fcheen.
Thans werden wederom de gewone micideten , met
verdubbe/de krachten , aangewend ; doch zij waren alle
zonder eenige uitwerking. Van tijd tot tijd werden de
krachten geringer, dewill de Bloedvliet niet wilde opboa.

M
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houden. De Lijderes lag dus doodkoud , met een koud
kleverig zweet bedekt, bijna zonder pols, met een hippocratisch aangezigt , zonder dat zij bijna lets kon hooren , of hare fpraak verftaan kon worden. Zij fcheen
dus genoegzaam op iterven te liggen.
Intusfchen kwam ik gelukkiglijk het denkbeeld,
om van het Phosphorzuur , als zijnde een der beste exciterende middelen , gebruik te maken , en fchreef het
voor, op de volgende wijze:
13,Acids phosphor. pur.

deftillat. svj.
Syr. Cerafor. nigror. 3ii.
M.

Van dit middel gaf ik alle vierden van een uur Lien
druppen , en bleef bij het bed der Lijderes, om te zien
wat er gebeurde. Na de derde gifte befpeurde ik , dat
de over het geheele ligchaam uitgebreide koude sets begon of te nemen, terwijl het koud zweet insgelijks eenig.
zins opdroogde. Na verloop van het volgend kwartier
gaf ik vijftien druppen , waardoor zich de pols meer en
meer verhief en de natuurlijke warmte ,begon weder te
keeren. De Bioedvliet hield op, en de Lijderesfe went
door een zachten flaap bevangen , die langer dan een
uur aanhield , waarna zij opgentimd wakker werd en
begon te drinken.
Nadat dus het onmiddellijk levensgevaar geheelenal
was verdwenen , fchreef ik haar het afkookfel van den
Koortsbast voor , met Phosphorzuur verzeld , om dus
zoo veel te zekerder tegen het wederkeeren van den
Bloedvliet te waken, waardoor zij allengskens tot eerie:
volkomene gezondheid herftelde.
Door dit gelukkig voorbeeld aangemoedigd , fchreef
ik naderhand het Phosphorzuur gewoonlijk voor, niet
alleen in de asthenifche Bloedvloeilingen uit de Baarmoeder,, maar ook in die uit den Mond , den Neus , den
regten Darm enz. , Reeds met de beste nitwerking.
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NIEUWE B/JZONDERHEDEN WEGENS HET LEVEN EN
EARAKTER VAN DEN VELDAIAARSCHALK SOUWOROW.

(Vervolg en At van hi. 6t8.)

ry

ligchaamsgeftalte van den Maarfchalk souwo.
volmaakt met zijne zonderlingheid.
Hij was flechts vijf voeten en een duim hoog, voor
het niterlijke aanzien zwak en teeder; maar de natuur
had hem met een kloek en welgefpierd geftel begaafd,
hetwelk hij door eene matige , hardv uichtige en werkzame levenswijze had veriterkt. Ziekte was hem
diensvolgens zoo goed als onbekend; beter zelfs was hij
tegen de zwaarfle vermoeijenisfen belian4 dan een mensch
van bet fierkfte geftei. tsZiettemin was zijne ligchamelijke
zwakheid in zijnen ouderdom zoo groot, dat het gewigt
van zijne fabel hem naar de zijde , op welke hij dezelve
droeg, deed overbellen.
Van der jeugd of fchijnt hij een onbevallig voorkomen
gehad te hebben. Hij was groot van mond, en zijne
gelaatstrekken , tezamen genomen , waren geenszins fraai;
maar de opting van zijn oog was vol vuur, levendig, en
zeer doordringende; men zou gezegd hebben, dat hij
tot in bet diepfte van uwe ziel doordrong, wanneer hij
u ernftig aanzag. Weinige menfc hen vond men , wier
voorhoofd zoo zeer met rimpels, en wel met zulke fpre.
kende rimpels , was bedekt; van hem konde het gezegd
worden , dat zijn gelaat fprak.
De hebbelijke fpeling van zijn gelaat flond met eene
zijner groot(te hoedanigheden in verband, dat is, met
een verwonderlijk fijn gevoel. Bediende inland zich
van een ongepast woord , flraks zag men zijn voorboofd zich met zware rimpels bedekken , die in bet
eigen oogenblik zich tot aan zijn achterhoofd nitftrek!en, om terffond daarna op zijn voorhoofd term; te
keeren. Aldus ontftond er eene afwisfelencle fpeling op
zijn gelaat, tot dat de ongunttige indruk door een ander
denkbeeld was uitgewischt.
In het nicr,etneen vermijdde hij al wat hem zijnen klim•
menden nuderdom konde herinneren. Men droeg zorg, om
de fpiegels te doen bedekken of weg te nemen uit de ve.r.
trek.
MENG. 1809. NO. 15.
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trekken, welke hij moest bewonan , of ook we! genteel/.
lijk uit dezulke , alwaar hij een bezoek ging afleggen.
Niets was zoo zonderling, als hem voorbjj een ' fpiegel
te zien gaan; wanneer hij Bien bemerkte, liep hij op een
gaiop , met geflotene oogen , en allerlei kromme fprongen makende, tot dat hij buiten het vertrek was. Grootelijks zoude men zich bedriegen , indien men deze zon
derlingheid aanzag als het uitwerkfel van eenige verjaar.
de aanmatigingen. Dikwijls fchertfte de Maarfchalk zelf
met zijne geftalte ; en wat zijnen afkeer van de fpiegels
aangaat, dikmaals heb ik hem hooren zeggen, „ dat hij
„ zichzelven nooit bekeek , opdat hij de verwoestingert
.of des tijds niet zoude bemerken , en om zich aldus
lf altijd bekwaam te oordeelen ter volvoeringe van
,5 dezelfde krijgsbedrijven als in zijne jeugd.' ingevolge van deze beweegreden, indien hij in ziPien weg
een' floel aantrof , fprong hij daarover , door er
voet op te zetten , met ooginerk om te bewijzen, dat hij
zijne vlugheid had behouden. Het was om dezelfde
reden , dat men hem zelden zag gaan, maar altijd loopen, vooral bij het uit- en ingaan van zijn woonvertrek..
Het talrijkfte gezelfchap deed hem dit niet nalaten; zalfs
verdubbelde hij zijne grimasfen en grilligheden van&
allerlei aard, wanneer hij zich in het gezelfchap van aanzieniiike vreemdelingen be yond. Integendee1 gebeurde
het hem fomwijlen , dat hij in zijne binnenkamer alle
ne zonderlingheden vergat ; alsdan was hij eenvoudig,
ongemaakt , en zijne verkeering werd nog belangrijker ;
doch de geringfte onwelvoegelijkheid aan de zijde der
perfonen , die hem omringden , deed hem ftraks tot zij,
he gewone zonderlingheid terugkeeren.
Dikmaals itond SOUWOROW ter middernacht op , en
altijd 's morgens voor vier uur. Gemeenlijk hield hij het
middagmaal ten acht ure in den winter en ten zeven ure
in den zomer. Men heeft hem, na de nacht-manoeuvres , bij bet aanbreken van den dageraad het middagIna/ zien houden. Het middagmaal was zijn voornaamite maaltijd; dit wa% de tijd zijnen ontfpanninge ; van
bier dat hij gaarne aan tafei zat , alwaar hij dikmaals
zich /anger vergat clan hij wel zou gewild
Zeer ilecht was doorgaanA zijne keuken ; hij at walgelijke Kofakfche ragouts; maar men zoude den fchijn niet
hebben durven vertoonen, dat men ze walgelijk vond;
stalk eene kieskeurigheid zoude hem mishaagd hebben.

WECENS SOUWOROVV.

643
Om zich tegen allerlei ongematigdheid van wind en
weder te harden en zijn gef el Ilerk te maken , had hij
zich de gewoonte eigen gemaakt , wanneer hij 'smorgens
opttond , geheel naakt naar de deur van zijne tent te
gaan , en zich verfeheiden emmers koud water over het
ligchaam te doen gieten. In zijnen gevorderden ouderdom liet hij dit niet na.
Zijne kleedij beftond in omgeboorde, flecht gefmeerde
laarzen, van cen flecht fat foen en kwalijk fluitende ; in
groote Itevelkouten, die zeer hong reikten ; in eene broek
van wit boutbazijn ; een kamizool van dezelfde !toile,
met eene voering en omflag van groen linnen ; daar onder
een witte borstro. Op zijn hoofd droeg hij een klein
ten helmet, met gNene franjes geboord: eene kleedij,
te zonderlinger , omdat twee nude wonden aan de knie
en av het been, aan welke hij dikmaals pijn Iced, hens
van tijd tot tijd nondzaakten , flechts ddne mars te dram
gen , en aan de geltwetlte zijde de broek aan de knie
ongeknoopt te laten en de kons los te laten hangen.
Voeg no g bij deze kleeding eene fabel , die fangs den
grond fleerte , en wier gewigt hem naar de eene zijde
deed overhellen. Merk , eindelijk nog aan, dat, om zijne rankheid en magerheid , zijne kleederen hem los aan
het liechaam hingen.
Wanneer het in den winter meer dan gemeen koud
was , kleedde hij zich in wit Laken , gelijk aan het wit
bombazijnen gewaad, Welk hij al q att afleide; doch dit
geheurde zelkizaam , en duurde flechts weinige dagen.
Tot loon voor zijne overwinningen bad deze Lenerad
de diamanten fieraden van eene menigre Ordes ontvangen;
bij plegtige gelegenheden was hil daarmede bedekt. Dan
alleen droeg hij zijn Veldmaarfchalksgewaad. Gewoonlijk was hij zoo eenvoudig, dat hij, het zij in zijn huis,
het zij aan het hoofd zijner troepen, ove r zijn wit kami.
zool niets anders dan het lint van de derde klasfe van de
Orde van St. Joris droeg.
Gaarne behield deze krijgshaftige Veldheer de zeden
van den foldaat.
Wanneer hij iemand groette , hleef
bij , wendde zijne voeten buitenwaarts bijkans
in eene regte lijn , herttelde zich , rive zijne fchouders; eindelijk nam hij de getlalte aan alsof hij de revue moest ondergaan , en bragr voorts de reg.
tethand geOpend aan zijn kasket : aldus groet de fob.
daat.
Xx
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Aan het eenvoudigfte woonvertrek gat hij fteeds . 5e
voorkeuze ; diensvolgens liet men geen kostbaar huisraad in de kamers, welke hij moest betrekken. Zelderz
fliep hij in een huis, terwijl zijn leger in het veld lag;
en het Rusfifehe leger ligt het groottle gedeelte van het
jaar in het open veld. In het hoofdkwartier werd zijne
tent in een' hock van den tuin opgellagen; hij vertoefde
alwaar nachts en het grootfle gedeelte van den dag; hij
trad niet in het huis, alwaar zijn Staf zijn verblijf hield,
dan omtrent het middagmaal. Zijne tent was niet bete
dan die van een gemeen officier. Nooit had hij, gedurende zijn krijgsmansleven, een geheelen nacht het bed
gehouden; eenige bosfen hoot, behoorlijk op den grond
gefpreid , waren voor hem de kostbaarfle legplaats.
Zoudanig was zijn gewoon bed, waar hij ook gehuisvest was, zelfs in het paleis der Keizerin.
Hij drOeg horologie noch eenige andere fieraden
uitgezonderd bij groote plegtigheden ; dan fchikte hi3
zich op met de diamanten, hij , door zijne
overwinningen , van de wellatligheid van vericheiden
Vortlen had verworven ; alsdan , wanneer een vreemdeling bij hem was, hem deze onderfcheidene voorwerpett
toonende, p lagt hij met eene foort van genoegen to zeg.
gen : „ Bij gelegenheid van dien flag heb ik
Ordestee.;
, 3 ken verkregen, en dit na dien flag; deze edelgefteentete
zijn mij voor die overwinding vereer ," enz. enzs
Hi} hield geene epuipage, geene rij of trekpaarden ;
in edn woord , hij hield geen gevolg. Tot zijnen perfoonlijken dienst had hij flechts den knecht; bij voorvallende gelegenheden bediende hij zich tot den huisfelijken dienst van zoo vele foldaten of Kofakken als de
rood vereischte. Voor zijn rijtuig gebruikte hij postpaarden, of die in requifitie gefteld waren ; dit rijtuig
was een eenvoudige Kibitk of Rusgiche kar. Wanneer
bij zijne troepen in den wapenhandel oefende , of dezeI.
ye tot den flag aanvoerde, beklom hij het eerfle paard
dat hem voorkwam.
SouwoRow was onmetelijk rijk geworden; zeer was
tdg verteerde hij; nogtans bezat hij sveinig gelds, omdat hit zoo zeer bellolen werd. Dir wilt , dit zag hij.
en zeide er niets van, ondat hij inderdaad den rijkdont
verachtte, en weinige behoeften had.
Zoo groot was zijne onbaatzuchtigheid dat hij ,
alle zijne overwinningen, niet bet geringtte gedeelte van
den
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den buit voor zichzelven behield. Bij de verovering
van Ismail werd de buit, welken zijn leger maakte, op
viftntwintig millioenen livres gefchat , en evenwel trok
hij er geen' penning van. In den veldtogt van den fare
1771 tegen de Poolfche Geconfedereerden kreeg hij eenen
Officier in zijne magt , die eene rijte Regimentskas geleidde. Verre van zich dien buit toe te eigenen , gaf hij
een Paspoort aan den Officier , welke , dank zij zijner
onbaatzuchtigheid , dien fchat veilig ter beftemde plaatfe brags. Na de overgave van het Kasteel van Turin ,
zond hij den Koning van Sardinie alle zijne edelgefteenten
terug ; volgens het regt van overwinning zoude hij
dezelve hebben kunnen behouden , als hebbende dezely e in die vesting veroverd op eenen Jood ,aan wien de Republikeinen die kostbaarheden tot een lagen prijs verkocht
hadd en.
Met dit ailes ging hem de naam van gierig na , omdat hij de weelde van andere Rusfifche Grooten niet navolgde. SouwoRow gaf weinig weg, omdat zijn zaakverzorger telkens hem zeide, dat hij geen geld had, en
deze wijsgeerige Krijgsheld het voor zich te laag rekende , zich met geldzaken te bemoeijen. Hij gaf weinig, omdat hij zich herinnerde , dat hij, nog Long zijnde, weinig noodig had ; en hij beoordeelde alle menfchen naar hemzelven. Daarenboven is het zeker,
dat hij de uitwendige waarde van het geld niet kende , zijnde de waarde daarvan fints zijne jeugd veranderd.
Doorgaans wordt SOUWOROW als een woest en wreed
wensch befchouwd ; met verwondering zal men den
Meer DE GUILLAUMANCHES aldus zien fchrijven:
„ Onder de hoedanigheden, van welke de Maarfchalk
SOUWOROW meermalen blijk vertoonde, was eene wezenlijke en beltendige goedhartigheid ; misfchien zoude hem
kunnen verweten iNorden , dat hij te dikmaals botvierde aan dat gevoel, welk hem fomtijds lieden, aan groom
te gebreken fchuldig , in zijnen dienst deed behoup
den, indien zij flechts met hoedanigheden begaafd waren , welke hij had weten te ontwikkelen en ten nutte aan
te wenden.
4), Gemeenlijk is het een bewijs van een goed hart,
veel van kinderen te houden; ook heb ik nooit dien ouden krijgs man kinderen zien ontmoeten , of hij bleef ftilitaan out hen te orahelzen; lang liefkoosde hij hen, en
gaf
Xx3
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gar hun vervolgens zijnen zegen. De eerlilke onge.
lukkige mensch , en door een, onregtvaardig lot gedrukt,
konde verzekerd zijn, in zijn weldadighart deelneming ea
iteun te zullen vinden.
„ Altijd was SOUWOEOW een goed bloedverwant, een
opregt vriend , een teederhartig vader. Nogtans be.
fchouwde hij het als den TIngt van eenen krijgsman, aan
de zielsneigingen alleen den tijd te belteden, die ter
roembehalinge niet konde gebrnikt worden. Altijd vva•
ten deze heginfels de onveranderiijke regels van zijn
gedrag: men oordeele daarover nit den volgenden trek.
„ Deze Generaal vertrok naar het leger. Onkundig
hoe tang hij aldaar moest vertoeven , hrandde hij van
verlangen om zijne kinderen te omhelzen. Om zoo wel
aan zijn hart als aan zijnen roem te voldoen , verlaat
hij zijnen weg , en komt te post (zon l er nacht of
dag ftil e howler!) voor zijn hoidl te 111o,kots. Alles
was in rust. In alleriil tiapt hij uit zijn rijtuig , klopt
zachrjes aan , treedt binnen , en , zonder eenig gerucht
te maken , in de kinderkamer O. Met een waskaars
in de hand, fchuift hij zachtjes de gordijnen open, befchouwt met teederheid de voorwerpen zijner liefde ,
gent en omhelst hen , fchuift de gordijnen digt, gaat
raar beneden, kiiint in zijn rijtuig, en vertrekt, zonder
hen in hunnen flaap gefloord te hebben. Alwat hij be.
minde , had hij gezien, omhelst en gezegend; hen tilt
den flaap te wekken, zoude zoo veel geweest zijn als
hun her hartzeer van een fmertelijk affcheid te berokke.
nen: zijn hart alleen Teed bij deze fcheiding. Aldus had
de oorfpronkelijkheid van zijn karakter invloed zelfs op
zijne teederite aandoeningen : gretig naar roem, fcheen
hij echter aan denzelven te onttrekken, hetgene hij vet'.
koos aan de natuur of te than."
Ligt
(') In den jare 1774 was SOUWOROW oud 44 jaren, in he:
buwelijk getreden met BARBERA-IVANOWNA PROSOROWSKA, Dochter van den Generaal en Chef p ROSOROWSKI. Uir dit hnwelijk
verwekte hij: 1. ARCADI souwortow, Prins Italiski , Oral's
Luitenant - Generaal, en gehuwd met HELENA-ALEXANDROWNA
iNIARICHKINE bij wie hij Kinderen heeft: de IVioeder van PETER DEN GROOTEN was afkomtlig nit het Huts van NnurcnitulE ;
a. Eene Dochter , thans Wed van den Generaal NICOLAS
EOUBOW Broeder van Prins PLATO, 2OUB0W Guntleling en
Bertien Staatsdienaar cinder de Regering van CATIIAILINA DE IL
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Ligt begrijpt men, dat vurige liefde aan de ziel van
onbekend moest wezen. Nook had hij
de Vrouwen bemind; hij befchouwde haar als ftrikken
voor den roem eens krijgsmrns, wiens gezondheid , ze.
den en dapperheid zij verzwakken. Wanneer hij in
gezelfchap , zijns ondanks, zich van eenige Vrouwen
omringd zag, droeg hij, op eene hem bijzonder eigene
wijze , zorg, om haar niet aan te kijken, vooral haar met
nan te Taken. Nogtans heeft men hem dikmaals zich
zeer wellevend omtrent de zulken zien gedragen , welke
hij dacht met onderfcheiding te moeten behandelen. Ozntrent zijne echtgenoote kende hij geene andere aandoeningen dan die der vriendfchap; daarin moest zij haat
geluk vinden , indien het geluk eener Vrouwe befta in
een tzitgebreid vertrouwen in haar en eene volkomene
vrijheid. Zijne denkbeelden over de kuischheid, welke
hij als eene der hoofddeugden befchouwde, droegen in.
zonderheid het kenmerk van de zonderlingheid van zija
karakter. Na een gedeelte van den nacht bij zijne echtgenoote vertoefd te hebben, hetgene zelden gebeurde,
verliet hij in allerip het bed , en deed zich rijkelijk met
water overitorten, als het ware om zich te reinigen.
SOUWOROW was zeer godsdienftig ; den openbaren
eerdienst vierde hij met bijzondere aandacht. Doch ,
oorfprozikelijk in alles , zong hij den dienst met de
Priesters, telkens wonderlijke grimasfen makende.
Gedurende zijne ballingfchap in het hart van het Gottvernement .Novogorod oefende deze krijgsman, in gevolge
eener godvruchtige zonderlingheid , de onvermoeide
werkzaamheid van zijn karakter omtrent de klokken van
zijn Kerkdorp , waarbij hij den post van luider waarnam. Hij alleen luidde, bij nacht en dag, de klok voor
alle de Kerkdienften, welke hij vervolgens met den Priester midden onder alle zijne boeren ging zingen.
leder Kerkelijke had aanfpraak op zijnen eerbied; dikmaals, wanneer hij eenen Priester, eenen Pope, en altoos wanneer hij eenen Bisfchop ontmoette , bleef hij
ftaan, en verzocht om hunnen zegen. Na den zegen
van den dienstdoenden Priester der Kerke te hebben outvangen , wendde hij zich gemeenlijk tot zijne Officieren,
en gaf hun op zijne beurt zijnen zegen. Intusfchen wilt
hij het heilige dienstwerk van den perfoon des dienst.
deenden zeer wcl te onderfcheiden, zoo als uit het vol.
genXx4
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gende voorbeeld blijkt. In zijnen Zwitferfthen veldtogt te
gekomen zijnde , kreeg hij eenen Priester in het
oog, en klom ftraks van zijn paard, eim hem om zijnen
zegen te verzoeken ; dock korten tijd daarna, zeer zware klagten tegen dien Geestelijken bij hem zijnde ingebragt, deed hij hem vijftig Itoktlagen geven.
Nooit ging hij aan of van de tafel zonder te bidden en te danken. Somtijds Lefloot hij dezelve met
een' kleinen zegen over die naast hem zaten. Indien er
niet Amen op geanrwoord wierd, plagt hij lagchende te
zeggen: „ Alwie geen omen zegt, krijgt geen brande„ wijn.” Dit zeggen 'fond in verband met een in Ruse
land atom aangenomen gebruik , om, eer men aan tafei
gaat, een glas brandewijn te drunken.
Zeer verhevene denkbeelden had de Maarfchalk van
's menfchen ziel; dezelve als een nitvioeifel der Godheid
befchouwende , fchreef hij aan haar eene zeer groote
kracht toe. ,,. Weet gij," zeide hij op zekeren dag tot
een' zijner Vrienden „ waarom de yacobijnen in Frankrijk zegepralen? Her is omdat zij een' vasten en welberadenen wil hebben , en gijlieden er geen verftand
9 , van hebt om te willen. Om gelukkig te flagen, moet
„ men vast in zijnen vril zijn."
SOUWOROW fprak acht talen : het Ruslisch, Poolsch,
Hoogduitsch , Italiaansch , hedendaagfche Grieksch
Turksch, Tartaarsch, en eindelijk het Fransch zoo inn,
nisof hij een geboren Franschman geweest ware.
Zijne wijze van fprekcn was kort, beknopt, krach.
tig , fcherp , oorfpronkelijk en afgebroken ; ieder van
zijne korte fpreekwijzen , van drie of vier woorden , be.
vatte een' volkomenen volzin ; en deze volzin was altijd
doordacht en naauwkeurig. Maar voor dat Lakonifehe
was iedereen niet berekend; voor vreemdelingen in het
bijzonder waren zijne korte fpreuken als zoo vele raadfels. De zulken zelfs , die dagelijks met hem omgingen ,
moesten, om dezelve wet te begrijpen , zeer oplettende
zijn.
Toen SOUWOROW nog Generaal was , fchreef hij, zit.
Mende op eene trommel te midden der puinhoopen van
Tourtoukaya , aan den Veldmaarfchalk ROITANZOF den
volgenden brief, het berigt behelzende dat hij die itad
had veroverd
„ Siam
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„ Slawo Bogou, STawo bowam;
„ Eere zij Code , eere zij u.

„ Tourtoukaya wfiala, is tam;
„Touttoukaya is ingenornen, ik ben daar,
„

SOUWOROW."

Van Turin het leger van MACDONALD te gemoet trekkende , die van Napels kwam, fchreef hij aan den Gerieraal KA1M het volgende briefje :
„ Mijn waarde Generaal ! ik vertrek naar Plai lance;
• ik ga MACDONALD llaan. Neem fpoedig het Kasteel
van Turin in, opdat ik niet vroeger dan gij het Tc
11
2 7 Deum tinge.
SOUWOROW."

Zijnen brief aan den Duitfchen Keizer , behelzende
een verflag van den Veldflag van Casfano , eindigde hij
aldus: „ Op dezen merkwaardigen dag hebben de fol.
,5 daten van uwe Majefteit zich als Belden gedragen ,
„ en de Rusfifche als Oostenrijkers." Zonde een Hove.
ling van bet wellevende en befchaafde Hof van LODE.
WUK DEN XIV wel een galanter verflag hebben kunnen
doen?
In den veldflag van Novi be yond zich het centrum
van het Rusfifche leger, door den vijand teruggeflagen,
in' de grootite wanorde. Een Officier kwam in allerijl
den Maarfchalk daarvan berigt brengen; maar , vergetende dat hij' tot SOUWOROW fprak, zeide hij: „ Ik kom u
• berigten , dat de Rus fin geflagen zijn."
„ De
• Rusfen geflagen ?" antwoordde de oude Krijgsmart
zeer bedaard; „ zijn ze dan alien dood ?"Voor„ zeker niet ," hernam de Officier. „ Wel nu!
51 dan zijn ze ook niet geflagen ," voerde hem de Held
te gemoet.
Zie hier nog eenige trekken van zijn Krijgsmans leven. De rivier de Trebia fcheidde de vereenigde legers Val/
het Fran iche. Aan eene bende Oostenrijkfche Ruiterij zonct
de Maarrchalhct bevel om over die rivier te trekken (*)
ett

(*) De Trebia, hoewel op vele plaatfen waadbaar,I was
bet hier ter plaacfe niet.
Xx5
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en den vijand uit eene, zijner itellingen te verdrijven.
Eenigen tijd daarna met bevreemding ziende , dat zijn
bevel niet volbragt was, vervoegde hij zich in galop bij
de Oostenrijkers , en betuigde zijn misnoegen, dat zij
zich nog niet aan de overzijde der rivier bevonden.
9, Wij wachten op Pontons ," antwoordde de bevelvoerende Oostenrijkfche Officier. „ Gij wacht op Pon„ tons ! Men hale mij een Regiment Kofakken,” herDam SOUWOROW zich tot een' zijner Aide de Camps
wendende. De Kofakken verfchijnen in allerijl. De
oude Generaal, met de fabel in de vuist , !telt zich aan
hun boofd , kommandeert :perod Ifloupafleupailoupaye(*)!
vertrekt in vollen galop , zwemt over de .Trebia , tast
den vijand in iijne !telling aan, en werpt hem overhoop. Thans zich tot een' zijner Officieren wendende: „ Ga been, en zeg aan de Oostenrijkers, hoe men
„ in Rusland over de rivieren trekt!"
Op de misdaad van infubordinatie ftond de zwaarfie ltraffe; zelden, echter,, be yond hij zich in het
geval van dezelve te moeten oefenen; zoo iterk boe.
zemde hij door zijn voorkomen gehoorzaamheid en
eerbied in ! Van een oorfpronkelijk karakter in alle
zijne bedrijven, wilde hij tot een model van ondergefchiktheid voor zijn Leger dienen. Het was met dat
oogmerk, dat hij bedacht had aan TICHINKA te zeggen
dat hij hem moest bevelen van tafel te gaan, wanneer
hij bemerkte , dat hij , zich vergetende , de matigheid zoude overfchreden. Dan keerde hij zich met
eene deftige en tevens grappige bonding om , eta
„ Op order
vraagde hem: „ Op wiens order? "
„ van den Maarfchalk SOUWOROW. " „ Hij moet
„ gehoorzaamd worden ," antwoordde hij lagchen.
(te, en ftond ftraks op. Eveneens handelde hij, wanneer hij; om zijne bezigheden, te lang achtereen zat;
TICHINKA beval hem uit te gaan. Hij deed dezelfde
vraag; zijn Aide de Camp gaf hetzelfde antwoord , en
hij ging ftraks wandelen.
Het voorbeeld van den Generaal befchouwde hij als
het beste middel om zijne foldaten te leiden en te belturen. Van hier dat hij nimmer eene gelegenheid liet
voorbijgaan 2 om voorbeelden te geven van godsdienftigheld
(*) Voorwsarts I Munh marsch marcheerti
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hejd, znivkrheid van zeden, belangeloosheid , dapperheid , kinektnoedigheid, itandvastigheid in de vermueijenisfen van den oorlog; maar zijne omzigtigheid te dezen opzigte liep in bet buitenfporig zonderlinge.
Indien hij aan den drang der natuur moest voldoen,
het zij op de parade , bet zij hij openbare wapenfchouw,, voldeed hij daaraan onder bet oog van alien,
die er tegenwoordig waren , opdat de foldaat zich niet
zoude fchamen over het volgen van zijn voorbeeld in
het openlijk verrigten van jets, waartoe de natuur aan
alle menfchen de noodzakelijkheid heeft opgelegd; doch
ftraks daarna liet hij zich water en een' handdoek geyen , om zijne hayden te wasfchen en of te droogen, zich
verbeeldende, dat hij hiermede de zindelijkheid betrachtte , en aan de eerbaarheid eene openbare hulde deed.
Men heeft hem gezien, met zijne menigvuldige
desteekens bedekt , met edelgeffeenten overladen ,
in zijn Veldmaarfchalks Uniforme gekleed , met een
prachtig borduurfel op alle de naden verrijkt , zijn'
revs in zijne vingers fnuiten , welke hij op zijne
mouw afdroogde ; en milks alleen omdat hij zich welt
bij eenige foldaten beyond.
Zoodanige middelen houden op Bering te zijn, wanneer zij krachtig werken; en SOUWOROW, die het karakter zijner foldaten grondig kende, verftond de kunst
om zich van him re doen aanbidden; zelfs gelukte het
hem , wanneer de toelland van zaken zulks vorderde,
bunne dapperheid tot geestdrijverij op te voeren. Zijne
firengheid omtrent hen werd meer dan vergoed door eene
firikre regtvaardigheid , en door beftendige goedwilligheld en gemeenzaamheid. Nimmer liet hij eene gelegen.
heid voorbijgaan om hen toe te fpreken, in hunne ten.
ten brandewiln te gaan drinken , hunne foep te proeven, hen in hunne manieren na te volgen, en hun zelfs
voor model te willen dienen. Altijd nam hij deel in
hunne gevaren, hunne werkzaamheden , en hunne vermoeijenisfen;en wanneer het leger in nood of lijden was,
wist hij zich , om zoo te fpreken , op den zelfden tijd overal te vertoonen , met oogmerk om te bewiizen, dat hij
fret beter dan de gemeentle foldaat was. Van hier dat,
at hadde hij zijn leger door het vuur moeten doen trekken , ieder foldaat zich voor hem aan een gewisfen dood
zoude hebben opgdifferd.
Zoo toegevende SOUWOROW zich omtrent geringe misila-
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flagen betoonde, zoo veel geaTengheids oefende hij ter
zake van gewigtige overtredingen. In een gevecht met
de Ruiterij tegen de Turken zag hij eenen Kolonel zijn
Regiment op eenigen afftand volgen, in ftede van zich
an het hoofd daarvan te In arren moede °nal°.
ken, wendde hij zich tot de Kofakken , van welke hij
needs verzeld werd , en fprak hen aldus aan : „ Een
55 Kolonel achter aline bende ! Zie eens, hij is alleen
„ ... de vijand zoude hem kunnen opligten welk
5/ eene fchande zou dat voor ons zijn! . . . Sla dood!
„ fla dood ! tla dood! " Straks fchieten de Kofakken
toe, om den Kolonel ter neder te fabelen ; doch deze
had SOUWOROW 'S iaatfte woorden gehoord , en , het op
een loopen zettent,e , vavoegt hij zich bij zijn Regiment, !telt zich aan het hoofd daarvan, en werpt de
Turken overhoop.
Zoo dra PAUL DE I aan de regering was gekomen,
wilde deze Vorst de krijgsorganifatre geheel veranderen.
Zijne nieuwe fchikkingen firekten zich zelfs tot de hon.
ding zijner troepen uit. SOUWOROW ontving twee kleine
flokjes , om te dienen tot een model voor de haarkrullen , alsmede voor den ftaart der foldaten. De oude
Krijgsman , die in de behandeling der wapenen alleen den
oorlog en niets anders dan den oorlog zag , konde geene
veranderingen goedkeuren , die , voor de krijgsmans
eenvoudigheid van afgefneden haar, eene uitgezochte ,
langwijlige , kostbare en heuzelachtige hultafel in de
plants itelden. Te groot om alle deze nietigheden der
krijgstucht niet te verachten , boertte hij daarmede
en fchreef in korte Rusfifche verzen:
„ Ifacoi ni kalot.
„ Bouklei ne palit.
„ Poudrei ni fireliat."
„ De haartharten fleken niet gelijk de bajonettea.
„ De krullen fchieten niet gelijk bet gefchut.
„ De haarpoeder vat geen vuur."
Deze fpotternijen werden een fpreekwoord in het kget, welk de nieuwigheden van PAUL DEN 1 geweldig
mishaagden. In zijnen toorn deed de Vorst al zijn misnoegen nederdalen op zijnen grijzen Generaal , welken hij
van zijnen post verliet. SOUWOROW, als een gemeen
Greg
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Grenadier gekleed , verzamelt zijne foldaten om van
Stun affcheid te nemen , en in hunne tegenwoordigheid
alle zijne Ordesteekens afleggende : „ Spitsbroeders1"
zeide hij tot hen, „ misfchien zal er een tijd komen,
„ dat SOUWOROW wederom onder ulieden zat verfehij.
„ nen; dan zal hij deze Eereteekenen wederom aanne.
„ men, die hij aan ulieden overlaat , en welke hij in
,3 zijne overwinningen altild droeg."
1111■••••••■■•••■■••■•••■
DE GEVALLEN VAN DEN CARA 'fBE OKANO.

(Een Fragment eener Reize naar St. Domingo , door een
Fransch Heer , in het laatlie rierde Teel der laatstyoorgaande &taw.)
CaraFben ,
D wen
e

zoo talrijk op de

ilmerikaanfche Eilanden,

CO,UMBUS de Nieuwe Wereld ontdekte, zijn bijkans

geheel uitgerooid. De zwakke overbniffels van dit Volk, bier
en daar nog over de "rest- indifehe Eilanden verfpreid, zija
veelal zeer verbasterd. De onmenfchelijke Vermeesteraars, die
deze ontvolking aanvingen, hebben goedgevonden hen met de
hatelijkfle kleuren of to feliilderen doch met in dier voege dit
arm Volk te verongelijken, om daardoor het afgrijzen,
deszelfs uitdelging moest verwekken, te verminderen, hebbent
zij voor ons oog niet weten te verhelen, hoe zeer de zedent
van deze ongelukkige Indi4nen uitftaken door zachtaardigheiti
en kinderlijke eenvoudigheid. Zelfs wanneer wij de Cararbers
befchouwen in de donkergekleurde fchilderijen der Spaanfehe
Gefchiedfchrijveren, vinden wij eene groote gelijkvormigheict
tusfchen hen en de Eilanders in de Z;iidzee, door de beroern.
de Zeereizigers COOK en DE BOUGAINVILLE ens zoo keurig befchreven.
Zoodanig, in de daad, is de Mensch der Nature, good.
sardig, kuntleloos, en alleen op genot gefteld. Bij den vruchtbaren grond en de zachte tuchtsgefteltenis, welke den Inwoneren, in overvloed, zonder den minflen arheid, alles verfchaffen, wat ten gelukkigen levet] noodig is, komt, dat de oorfpronkelijke goedheid van zijn hart niet verbasterd is door de
eigen gemaakte driften der befchaafde Volker., noch door de
behoeften dier woeste Volksitammen , ware in min gunflige landen omzwerven. Liefde is de Unige drift, voor we/,ke hij op eene meer dan gewone wijze vatbaar is ; die alleen
kan de rust zijner ziele (toren, eu aanleiding geven tot ontzet.

sande gebeurtenisfen.
De
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De Caraiben naan, ondanks hunne sliders natuurlijke harts.
togteloosheid , bloat visor de buitenfporigheden dezer onwederftaanbare drift: en daar zij den aandrang van dezelve met
grocer vurigheid opvolgen, en de zoetigheden daarvan op eene
gevoeliger wijze fmaken , dan Volken , die zich door anclere
zorgen en genktingen laten aftrekken, voelen zij oak met to
meer ongedulds ones , wat tegenfland en belewmering in het
genot verwekt. Deze anderzins vreedzame menfchen vergeten
aisdan in zoo verre hun natuurlijk karakter, dat zij op het
onbedwongenst hotvieren aan de inhoezemingen van wreedheid en wraakzucht. Het volgend Verhaal fchenkt ons biervan een voorbeeld, en zal ons daarenboven eenig denkbeeld
geven van het Karakter eens Volks , welks echte Gefchiedenis
mogelijk altoos onbekend zal blijven.
Eenige jaren geleden wend ik afgerukt , zoo wel van de d waasWen en losheden der jeugd, als van de geneugten , die letteroefeningen en vrieadfchap npIeveren. lk flak de zee over,
en landde te St. Domingo. Miin levenslot, 't geen mij verwijderd had van alles, wat mijn hark: dierbnar was, fcheen,
als 't ware, mij vergoeding te widen doer , door mij op St.
Domingo in te leiden bij een dier ze dzame menfchen , die zoo
zeer in deugd als in verfland nitmunten , en deswegen bewondering en eerbied verdienen. NiettegetAnande het grim vetfchil onzer jaren , ontving mil deze Heer op het hartelijkst.
De luchtflreek baarde op mijne gefleltenisfe die groote verandering , welke het lot is van tneest alien die in de verzengde
luchtftreek komen. Miin edelmoedige Vriend bewoog mij,
om Kaap Francois te verlaten , en te heproeven, of luchtverandering ook mijne be ,erichap zou bevorderen ; hiertne dude
lhij , dat zijne Plantaadje eene gunflige gelegenheid zou verfchaffen.
Op deze Plantaadie genoot ik de voile vrijheid, om mij over
to geven aan die eenzaamheid, en bat te vieren aan die mijberingen , want-toe ik altoos zoo zeer overhelde. Met een
Immenus, een R ACME of een FENELON in de hand, wandelde
ik menigwerf Tangs de plautaadjen van fuikerriet, om de oe.
vers te bezoeken van eene fchoone rivier, welke bijkans 'bet
geheele wijduitgeftrekte landgoed mijns Vriends omfiroomr. 1k
volgde dan een heerliik wandelpad , met bamboes beplant,
zich uitfirekkende tot den mond der riviere. Fen klein fink
lands, deels hefchaduwd door een Bosch , vormde re dier
plaatfe een betonverend landfchan. Aan de andere zijde der
riviere zijn de duinen, die de Limba van Port Magot fchei.
den ; verderop heeft men een onuttongelijk gezigt op den
Oceaan , waar de fchepen, in allertei rigtingen, onophoudelijk al' en aan varen.
TerwijI ik dit -heerlijk gezigt bewonderde, en mijne ziel,
't ware, op de barn medeging naar de verstverwijderde
fche-
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fehepett, die mij in gedachten naar mijn Vaderland en Vrienden overvoerden , zag ik een naakt man , op eenigen afftand
van mij, op het ftrand, herhaalde keeren, been en weder loopen , zija net in zee werpen, en met visch beladen wederkeeren naar een Mein mangoe- bosehje. Eenigen tijd hield ik
hem voor een der Mongreler: des Eilands, die in dezen oord
vischte, Eindeiijk wekte 's mans vlijtbetoon, in dit eenzaam
verblijf, mijne nieuwsgierigheid. Op zekeren dag volgde ik
hem, daar hij naar zijne gewone wijkplaats, na het visfchen,
wederkeerde. Hier vormden de bladeren van een palmboom
eene kleine hut, genoegzaam om den bewoner voor de hevige
regenvlagen te befchutten. Een hangmat, gemaakt van wilden
henuep , welke daaromftreeks groeit , was aan twee boomen
vastgemaakt , en vele kalabasfen van verfchiilende grootte,
wonderlijk fchoon gefneden, maakten al zijn huisraad uit (0).
Bij het naderen onrdekte ik terftond , dat de man van het
lndiaanfche ras was. Zijn glimmend haar, zijne koperkleur,, zijn
vlak voorhoofd en de ftand zijner oogen wezen dit uit. Stilzwijgende nam ik hem waar,, en hij voer, zonder een enkel
woord te fpreken , met zijne bezigheid voort. Eerst maakte hij
eene diepte in het zand, en wierp er een aantal drooge houten
in, welke hij aanftak, en die heider op brandden. Daarboven plaatfte hij de even gevangen visch , en befprengde die met
een weinig tout, fpecerijen en rijkelijk citroenfap. Toen de visch
gag was, fpreidde hij die op een groot banana- blad CD, lag
er banana - vruchten nevens , en verzocht mij, met hem te
eten.
Deze uitnoodiging was het eerfte, dat hij tot mij fprak; tot
dusverre had hij aftes gedaan, alsof hij alleen ware. De openhartigheid en eenvoudigheid des verzoeks , zoo wel als het
Iekker vertoon, 't welk die visch maakte, lieten mij niet toe,
dezen goeden Wilden te weigeren. 1k moet ook bekennen,
;Wok beter visch gegeten te hebben. Mijn fmakelijk nuttigen
gaf mijnen Gastheer genoegen, en hij fcheen over mij zoo wel
voldaan, dat ik, toen wij met eten gedaan hadden , het wagde, hem het een en ander te vragen.
„ Gij
(*) De vrucht van den kalabas-boom wordt zelden gegeten; ?mar
de fchil wordt , gedroogd zijnde , tot vele nutte einden gebruikt, om
er koppen en ander huishoudelijk gereedfchap van te maken, als ook
paten om iers in te beware% De lndianen, zoo in de Noerd- als Zuidzee , bergen er de gevischte paarlen in , en de Negers aan de kust van
llfrika maken er de bewaarplaatfen van voor han ftofgoud. De kleinere
gworden veeItijds bij dit Volk gebruikt tot maten, waarin zij hunne verkochte goederen den Faropeanen toemeten,
(t) De bladeren van deze plant zijn tusfchen de zeven en acht voeten lang en twintig duimen breed , hard als parkement ; zij dienen tot
Zonnefchermen en andere einden. De Truax is cent form van brood,
droog en meelachdg.
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„ Gij zijt," zeide ik, „ een Cardiber Ach
antwoordde hij, het hoofd op de borst nederbuigende, terwiji
de tranen in zijne oogen dreven. Schielijk rees hij overeinde,
en keek rond, els vreezeilde gehoord te zullen worden. —
„ Mijn Vriend," hervatte ik, „ hoe lang hebt gij hier geDrie jaren, was zijn antwoord; de Negers
„ woond?"

van de hieromflreeks liggende Plantaadjen brengen rnij bananas
en tabak , en ik geef kiln daarvoo,gedeelte van mine gevangen visch, en eenige kalabasfen , die ik voor hen fnij."
Op de vrage, „ Waar woondet gij, eer gij bier gekomen
„ zijt ?" flaakte hij een diep gehaalden zucht, en zijne tranen
Zeg mij ten minfie,” voer
begonnen op nieuw te vloeijen.
ik voort , „ uw Naam."
illijn Naam Jinja Naam ,T voergij
de hij mil te gemoete met eene verwilderde houding,

zult dien weten; maar maak dien nooit bekend, terwijl ik deze
plek gronds bewoon ; rnijn Naafi" is
Dit zeggenOKANO. •-•-•

de , wierp hij zich voorover in het zand neder, met de handen
op den grond ultgeflrekt, dien drukkende, alsof hij wenschte
dat deze zich mogt openen om hem te verbergen. Mijne
bemoedigende aanfpraak en blijken van deelneming deden hem
in 't einde opftaan; doch ik iron geen woord meer uit hem
krilgen. Met het vallen van den avond ging ik been.
Diep was ik aangedaan over dezen Mensch. 1k fprak van
deze ontmoeting tegen niemand, maar befloot , OKANO meermalen te bezoeken , en hem , zoo mogelijk, over te halen, om
mime nieuwsgierigheid te voldoen. Nogtans droeg ik zorg,
dat ik geene te groote nieuwsgierigheid liet blijken , Welke
wantrouwen zou hebben kunnen baren. De naaste reis, dat ik
hem bezocht, deed ik zulks wat later, en flelde hem geene
vragen voor. 1k bragt hem eenige tabaltabladeren en vruchten. Hierover fcheen hij zeer voldaan. De volgende dagen
kwam ik gemeenzaam bij hem, en hij gewende zoo zeer aan
mij , dat hij met zijn avondeten zelden begun voor dat ik
kwam. Telkens, echter, wanneer ik de fnaar zijner levensgefchiedenisfe roerde , zweeg hij volflrekt; hij weende, en
maakte teekens met zijne hand , heduidende, dat ik hem op
dit fink niet moest dringen; nu en dan wierp liij zich, even
OS de eerile keer , op den grond neder.
Op een vroeger uur, dan gewoonlijk, ging ik ORANO bezoeken. 1k vond hem niet , en bragt een gedeelte van den namiddag wachtende door ; doch te vergeefs. Zijne hangmat
hing op hare plaats; de kalahasfen flonden in dezelfde orde;
ik miste niets in de hut. Den volgenden dag en eenige latere zocht ik hem te vergeefs. OKANO kwam niet meer ten
voorfchijn. Velerlei geruchten liepen er wegens den dood
van dczen Indiaan. De Negers , die hem beminden, maak-

ig-s
ten allerlei gisfingen. Eenigen veronderitelden, dat de Zbons
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hem weggevoerd hadden ; anderen wilden , dat hij
zichzelven van leant zou gemaakt hebben ; nog anderen,
met eene hoogere mate van waarfchijnlijItheid , dat hij door
een Haaivisch of een Krokodil zou verflonden zijn.
Wanneer ten laa r fle mijne gezohdheid ten voile herfteld was,
verliet ik de Plantaadje mijns Vriends, zonder te hebben kunnen ontdekken, wat er van den ongelnkkigen, OKANO geworden was. --Orntrent een jam' daarna deed ik 'een togtje naar
bet gedeelte des Eilands, Port-au-Prince geheeten, ongelukkig bekend door de aardbevingen , welke zoo dikwijls
van 't zelve een tooneel van verwoesting gemaakt hebben.
Ik verlangde toen de groote Meren re zien , welke , in dit
gedee1te des Eilands, de Franfche Vastigheden van die der
Spanjaarden fcheiden.
Eene jagtpartij , met eenigen der Inwoneren beraamd, gar
mij hiertoe welhaast gelegenheid. Ons gezelfchap behind nit
vijf blanke lagers, met vijfNeger-flaven, en eenige Muilezels,
met ons reistuig en voorraad van fpijs en drank beladen. —
Wij gingen naar eene kleine haven, non 't einde van eene
vlakte: om het eerde Meer over te fleken , gingen wij in eene
Canoe. Wij zonden onze Negers, onze Paarden en onze
Muilezels, door de bergengten, en troffen die weder aan bij
bet Landgoed van eenen Spanjaard, NARCISSO geheeten.
De Spanjaarden op St. Domingo leiden over het algemeen
eene foort van aartsvaderlijk. leven. Misfchien zal het niec
ongevallig wezen , iets daarvan bier vermeld te vinden. De
befchrijving van NARCISSO ' S verblijf en levenswijze mag hier
cot eene fchets dienen.
Eigenaar eens Landgoeds , acht mijlen lang en vier mijlen
breed, bezit NARCISSO veel Hoornvee, en talrijke kudden van
Schapen en Geiten. Ziin huis, in 't midden van eene groote
vlakte gebouwd, is eenvoudig, maar gerijfelijk. De galerijen , die
er om been loopen , en de zui1en , daarin geplaatst, welke dezelve verdeelen, bewaren er eene beilendige koelheid. In de
Colonade vindt men een aantal hangmatten , waarin de mannen liggen, terwij1 de vrouwen in ' t ronde zitten op lederen
floelen, die toegevouwen kunnen worden , en zich onledig
houden met borduren en ander vrouweIljk handgebaar, of mec
zingen, onder bet fpelen op de guitar. Op went een tijd
van den dog een Vreemdeling daar komt, hem wordt koffij,
fuikergebak, vruchten en melk aangeboden: zuiks te weigeren aan te nemen, wordt voor eene beleediging gehouden.

Lies (I

NAR..

(*) De Zombies fpelen eene groote rol in het Bijgeloof der NegeGelijk de Larva. der Onden, houdt men ze voor de geesten van
afgeorvene deugnieten, welken het vergund is om te waren en do
levenden te plagen.

ren.
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NARCISSO fcheen mij toe, vijfcig jaren bereikt te hebben. Zij-

ne Vrouw was jonger, van Indiaanfchen oorfprong, en nog
redelijk fehoon. Vijf allerliefiie Dochters maakten hun gezin nit.
Vijf dagen beiteedden wij aan jagen en visfchen; tot beide
gaf dit land overvloedige gelegenheid , en jags en vischvangst was gezegend. Mijn verlangen , om de twee Meren te bezoeken, Beide ik voor aan een mijner medgezellen;
hij fleinde er in om mij te vergezellen ; terwiji de drie anderen bij NARCISSO bleven. Mijn reisgenoot tong tangs de bergen van Baroco; ik ging den tegenove.rgeflelden kant, gevolgd
door mijnen Niger; ooze affpraak was, elkander te ontmoeten bij de l3aai van Neybe,
Op den tweeden dag van dezen uittogt eeuen geruimen
tijd tangs de banken van het Meer gereden hebbende, moest
ilk hetzelve verlaten, om eene verblijfplants te zoelcen. Ik
trok omtrent twee mijlen tangs eene kleine rIvier, en ontdekte eindelijk onder de toppen van Cacoa- en Banana-boomen
eene nette en zindelijke kleine woning. 1k ging derwaarts,
en verzocht huisvesting ;Ian eene lndiaanfcbe Vrouw, die bij
de deur fiend. Zij verzocht dat ik of zou ilappen; en terwijI mijn Ncger zorg voor de Paarden droeg, fpreidde ik
mijn etensvoorraad op rafel, en verzocht , dat daaraan met
mij deel zou nemen, niet alleen de Vrouw , die mij verwelkomd had , maar ook twee veel jongere Vrouwen , van
welke de eene een zuigend Kind am de borst had. Zij naMen mijn aanbod vriendelijk aan; en nadat mijn 1Veger ook
zijn avondeten genomen had , hing hij mijne hangmat onder
eerie fmalle galerij van de wooing. De Vrouwen vervoegden
zich in km vertrek, en het was nacht, eer er zieh een Man
opdeed. De wijze , waarop hij ontvangen werd, liet mij
niet toe te cwijfelen , of hij was de Man des huizes: maar
verbeeld u mijne verwondering, Coen ik, zijn geluid hoorende, mil verbeeldde de Item van OKANO te vernemen t 1k kon
center niet denken, dat het waar was. Al re zeker fIelde ik
°KANO' S dood in de Limba vast, om hem aan de Neybe weder te ontmoeten. Ik durfde het niet wagen, mijne Huiswaardinne te roepen, om achter de waarheid te komen.
fleet den nacht in onzekerheid, en het was in den morgen,.
none!, dat ik den goeden Cararbe weder aanichouwden
OKANO' S verhaasdheid was zoo groot als de mijne; de verrukkirig , wence hij betoonde , gnat alle berchrijving te bo.
yen; hij kuste mijne handen en voeten ; hij fchrcide ,
lachte, hoezemde een vreugdekreer nit, en fprong rond als
een kind. Na oncbeten te hebben, zeide ik: OnnNo/ nu gij

febijnt getukkig to zijn, vitt gij mij
OKANO antwoordde:
len verboten?
heb nu niets voor u te verbergen."

lotgevallen via spil.

Zeer gaarne; ik
Hierop ving hij
het

VAN DEN CARALE

oxArio.

659

het volgend Verhaal aan dikwijis door zijne trance afgcbroken.
„ Ik behoor tot het klein getal der vrije indianen , die nog
op dit Eitand beilaan. Noch het Spaanfche, noch het
ilfrikaanfc/ie bloed is met dat van mijnen Stam ver• mengd geworden. Geboren aan de oevcrs van de Ozanza *
„ Ieefde ik daar zonder zorgen en gelakkig, wanneer eene
kuliaanfche Vrouwe, die korten tijd geleden /mar Man ver„ Loren had , eene wijkplaats in onze hut /twain verzoeken.
Vader had doze Vrouwe doen veronHet Karakter
• derftellen , dat zij een beichermer in hem zou vinden; en
,, in die verwachting werd zij niet te leur geiteid. Mijne
Mijn oudite Broeder woonde bier met
,, der was dood.
zijne Vrouw en twee Docbters, die gij thans bier ziet. Ik
„ was het ednig kind, dat bij mijn Vadcr woonde ; en die
• goede Dude man was gelukkig genoeg am der Weduwe de
„ verzochte beicherming te verleenen.
„ Maar helaast waarorn moet ik een voorval verhalen, zoo
teeder en zoo noodlottigi een qcval, waaraan 1k de wei„ nige gelukkige oogenblikken, welke ik genoten heb , moet
„ dankweten , en 't welk de rest mijns arbeidzamen /evens
„ verbitterd heefr. Deze lndiaanfehe Vrouwe was niet alleen.
Zij was vergezeld door hare Bochter, of liever door eene
,, van onze Zemas (*), die zich vernederd had om de menfchelijke gedaante aan te nemen. Bij alle de bekoorlijkhe„ den , welke men in eene Vrouwe kan veriangen, vereenigde
,, de fchoone YANGA, in den bloei haars /evens, die hentel„ fche opregtheid , welke de Zemas bezitcen. Hare perfOon
,, was rijzig als de jonge palmboom ,en buigbaar als bet zachte riet. z.Dan hare uitwendige bekoorlijkheden verdienden
,, de minfte bel,vondethig. De zachteardigheid van YANGA
„ overtrof in teederheid de verliefde en teedere duff. Met
„ een woord, het oogenblik , dat mijne oogen haar aanfchouw„ den, aanbad haar mijn hart. ./k marde niet, mime gevoe„ lens aan did Schoone, te opeobaren. Met welk eene verruk,, king vernam ik , dat zij gevoelig was voor mijne liefde I
„ Naauwe/ijks, nograns, hadden wij onze gelukkige vereeni„ ging volcrokken, of de dood beroof.-le mij van mijnen Va„ der. Dit was het eerfle onge/uk, dat ik immer ondervond;
• doch YANGA en hare Moeder weenden met mij; en ach, hoe
• vertroostend waren de tranen van YANGA! Helaas! kon ik
toen voorzien,dat ik binnen Mort over haar tranen zou for
„ ten 1
Mijn Vader had in zijne ziekte een bezcck ontvangen van
„ een
(*) De lidianen gelooven, dat dean Zetnas Hemelfehe wezens,zijn;
doch zij zien den Maniso“ (den Ditivet) aan, a1s verse tiQYOD de Ze
v ahem.
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• een Caraibe, TINAMOU geheeten , die de krachtes vats
,, lei planten en kruiden kende, doch er geen gevonden had,
„ dat voor den zieken heilzaam was. — Deze Caraibe zag,
• te dier gelegenheid, YANGA, en het vergif der Liefde ver• vulde zijn hart. TINAMOU had korteling eene Vrouwe ver-i
„ loren, bij welke hij twee Kinderen had, en hij verlangde
g, heftig YANGA in hare plaatfe. YANGA en hare Moeder vet-,
• haalden hem openhartig, welk een onwegruimbare hinder„ pad zich tegen zijnen wensch verzette. De Caraibe ver• trok, zonder een woord te fpreken.
„ Eenige maanden verliepen er na dit voorvat; wij baddefit
„ 'r zelve reeds vergecen , toen ik belloot om in de Ozams
„ eenen visch te gaan vangen , op welken mijne YANGA zeer ge.
„ field was., en die veelvuldig voorkomt in zeker gedeelte yam
,, die rivier,, eenige mijlen van onze woning af gelegen. Ik ver.
• lief mijne hut bij het opgaan der zonne: dan, eer ik
„ trok , omhelsde ik mijne Geliefde; en niintner waren hare
• lief kozingen ceederder en hartelijker. 6 Hemel/ ik denk,
„ dat ik ham nog boor, nog zie, nog hare omhelzing
• niet — Ik ging voor mijne YANGA alleen visfchen , en nog„ tans was mijn hart den geheelen dag door droefenisfe over.
„ itelpt. De Hemel gaf mij een duister voorgevoel van her
ongeluk, 't geen Mij over 't hoofd hing: want onze goede
„ Zemas trachten ileeds al het kwaad, 't geen ons dreigt , te
„ ontdekken; maar de Manitou oefent op ons zijn, ouviedeN
flandelijk vermogen.
Mijne vangst was gelukkig. Zelfs keerde mijne beclaard4
„ heid van geest weder; wanneer , als in een oogenblik, het
„ beeld van TINAMOU zich aan mijnen geese opdrong. Ik ijlde
„ naar mijne hut ; doch het was te laar ; het misdrijf was ge ■
„ pleegd ; en bet eerfie voorwerp,'t geen ik bij het intreden. vast
„ mijne woning zag , was de Moeder van YANGA Iiggende op het
„ ligchanm van hare llervende Dochter , die zij te vergeefs
,, de bij het leven te bewaren. Ik viel bij Haar seder. Ik entving
„ baren laatffen zucht; zij blies den ievensadem in mijnen arne
„ uit. — 6, Mijn Vriend ! indica gij immer bemind hebt,
,, en, op bet oogenblik .dat gij teederst beminde, bet voor2, werp ewer teedere liefde verloren hebt, bedenk dan„
,, hoe groat, hoe diep de wonde mijner ziete was! Zonder
„ zulks kunt gij er geen denkbeeld van vormen..-- Ik kour
• niet weenen. Jk was zinneloos. /k vie! op den grond, ent
„ had lange bezwijmingen. Vic dies that van bedwelming
„ bekwam ik aIleen om gillen van woede en wanhoop uit te
„ boezemen , en den Dood in te roepen, die mij niet wilde
„ hooren. Eindelijk, na verloop van eenige dagen, be„ daarde die hefige aandoening , en werd opgevolgd door
eene ffiller droefheid. Men verhaalde mij den dood mijner
Hulovrouwe. De oututeuschte 'MALI= had zich bedienct
f p VEX
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Yeti mijne ttfwezigheid , en het oogenblik afgetwcht om
,, YANGA te verrasfen , toen zij zich in de Ozama ging baden.
Daar greep haar het monfier, en dwong haar, een' Nanchi„ 'tette- appel , bet doodelijkst vergif in de ganfche natuur,,
,, door te zwelgen.
„ Oogenblikkelijk zwoer 1k, den dood mijner Welbeminde
„ te wreken, en daartoe alleen te !even. Ik ging TINAMOU
„ opzoeken ; hij was niet te vinden. Vele maanden bragt ik
„ vergeefs in die nafpeuring door. In 't einde verbeeldde ik
„ mij, dat hij mogelijk te vinden zou zijn bij de Baai onzes
9) Eilands, waar de Spanjaarden nog Indianen tot Pareiduikers
„ gebruiken. Het was de tijd der Parelvisfcherij. Ik ver3,9 voegde mij derwaarts. Bij mijne komst vermengde ik mij
99 onder de Caralben , die op het ftrand ftonden , en nain de
„ duikers waar , als zij onder 'c water gingen, en met oesters
„ weder boven kwamen. Hoe grooc was mijne voldoening , men
• ik TINAMOU ontdekte I Hij zag mij niet. 1k wachue het oogen„ blik f, dat hij weder dook. Schielijk fprong ik hem na,
„ greep hem bij een zijner beenen , en voerde hem diep zee„ waarrs in, vast befloten hebbende , dat hij zou omkomen,
„ en ik, zoo het zijn moest, met hem. TINAMOU was ten min„ fie eens zoo oud als 1k, en veel fterker; dan, alle zijne po.
,, gingen, ona zich van mij los te rukken, waren vruchteloos.
,, In 't elude gevoelde 1k, dat zijne leden verffijfden , dat hij
• verdronken was, en ik liet hem ter prooi der golven. Op
den oever terug gekeerd, verhaalde ik mijn ongeluk en mij.
10
„ ne genomene wraak au de Indianen, die mijn bedrijf toe„ juich ten.
„ TINAMOU liet twee Zoons na , die welhaast tot mannea
„ opgroeiden. Het is bij ons eene Ilandhoudende gewoonte,
„ om dood- met doodflag te vergelden. De beide Zoons Van
„ Titsismou leiden het op mijn Leven toe; en ik was genood.
„ zaakt, de oevers van de Ozama te verlaten, om hen te ont„ wijken. Ik crok naar het gebergte van Cibao; zij kwamen
„ mij daar opzoeken. 1k verwijderde mij naar Sanama; zij
„ volgden mij derwaarts. In 't erode kon ik mij nergens ver„ Bergen, dan op de oevers van de Limba, waar gij mij eerst
„ leerdet kennen.
„ Na zes jaren in ballingfchap vot vreeze omgezworven te
„ hebben, zag ik, in den droom, mijn oudflen Broeder, die
„ mijne huip fcheen te fmeeken. 1k vertrok terftond. /k kwain
„ bier, en verilond, dam de beide Zoons van TINAMOU, wan„ laopende mij te zullen vinden, mijn ongelukkigen Broeder
„ vermoord en het Eiland St. Domingo ontruimd hadden.
„ 1k ging eerst om mijn oud verblijf te zien , en op het graf
„ van TANGA, te weenen. Hare Moeder niet vindende, die he„ nen gegaan was , om elders haat levenseinde of te wachcen.,
1 St 3
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„ nant ik bet overfchoc van mijue YANGA tnedet I r hragt he;

„ te dezer p:aatfe „ en begroef het in 't midden dier Canon..
„ boomen, iaaar ik bet tiagelijks knit bezoeken.
' ,Zints dien tijd vestigde ik Lier lnijne woning , om de be.
„ fchermer te tVezen van de Weduwe en de Dochters van mij?
Zal ik het u vermelden? Zij wilden , dat
,, nen Broeder.
ik t Echrgenoot zou worden van Naar, die gij daar ziet,
,, met dat Killd: ik aeb anti hare begeerte en de voorfchriftea
„ der Natuur voldaaa. 6 YANGA I zult gij het mij verge!.
9, ven?"
Deze laatfte woorden nitende, was de vloed zijner tranen
fierker, dan bij zijn fchreijen gedurende bet Verbaal. Zijne
zij bood hem het Kind
jonge Vrouwe weende met hem,
aan, OKANO nam en ombelsde 't zelve , lachte het toe,
en ik zag, dat, ook in de (liege droefenis, de aandoeningen
der nature zoet en troostvol zijn.

ZONDERLINGE ONTMOETING TUSSCDEN DEN AMERIKAANSCHEN
GENERAAL CHARLES LEE EN DEN EIGENAAR VAN EEN
POPPENSPEL.

D

e Generaal CHARLES LEE, die zich allezins vertoonde als een
geflagen vijand van den Christelijken'Godsdienst, en geene
gelegenheid verznimde, om daarmede ruwelijk te fpotten, was
een groot lief hebber van Flonden , en meestal van eenige vergezeld. In eene vlaag van lage fpotternije had hij een' zijner
Honden deo naam span JEzus gegeven. Deze vergezelde hem,
met andere,als hij Haar Williamsbury ging, om de Vergadering
te gam l*wor.en, •... Op weinige mijlen afflands van Williamsbury ontmoerta hij een' Man, die, dezen Bond met bijzondere opmerking zangezien hebbende, denzelven te koop vroeg,
„ Mijn flood verkoopen I fprak LEE; „ neen, vooral niet.
„ War wit dit te koop vragen beduiden ?" De Man, die
den Generaal LEE voor een gemeen man sanzag, en althansi
uit de havelooze }deeding, welke hij veelal droeg, flier ver.i
moedde met een' Generaal te doen te hebben, drong op den
koop van dien Bond zoo fterk aan, dat de Generaal nieuvvs.
gierig werd , en him vroeg , waarom hij zoo zeer op dien
Bond gefteld was en er bent zoo veel gelds voor bood. .■pim•
„ Wel," kreeg hij ten aurwoord , „ ik heb hem noodig om
„ tegen den Duivel te vechten! " LEE, die, van wege den
naam, ean dezen 'fond gegeven; veronderflelde, dat dit alles
diende oin hem te honen vatte zijnen rotting in drift op, en
dreigde den anderen met gevoelige flagen, Dan deze 'bled
hem flier fchuldig, en floeg hem derniate in het aangezigt, dat
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de dikgezwollene oogen hem noodzaakten , eenige dagen he;
finis te houden. — Men onderzocht bet geval , en het bleek,
dat de Man s die den Generaal zoodanig had toegefleld, de
eigenaar was van can Poppenfpel, dat diens Hand, welken hij
gebrulkte am ten flot den active! op den Duivel te down, geitorven was , en dat hij , zonder van 's Honds naam iets re
wezen, dozen te koop gevracgd bad.

DE HEUGELIJKE ONTDERKING.

(Tem, ware Ccbeurtenis.)

D

e Rusfifcke Krijgsbenden, bij eenen vroegeren Oorlog in de
laatstvorige Ecuwe , zich in het Roilleinfehe bevindende, voerde de Generaal BAUR bet bevel over de Ruiterij. Een
Soldaat van Fortuin zijnde, wns zijn land en afkomst voor
alien , die hem oniringden , onbekend gebleven. Hij nam
eerie gelegenheid wear, om zich te ontdekken , en deed zulks
op eerie wijze , die verrasfend en nangenacm was voor alien.
Niet verre van Ilpfinn, in bet Ilolfleipfclie, gelegerd, noodigde hij alle zijde Stafaicieren en eenige anderen bij zich
ten maaltijd. Hij zond zijn' Adjudant, om den Molenaar en
diens Vrouw, dnaroirflreeks wonende , bij hem te verzoeken. Dic pear yolks Imam, zeer met 051tZag voor den IlloscovitifclieN Generaal vervuld, en gar alien betoon van verlegenheid, Hij , dit ziende, vcrzocht , dat zij geheel gerust
zouden wezen: want dat hij alleen nit vriendfchap, hen verzocht had, OBI met 'hem het middagmaal te houden, en fprak
voorts gerneenzacm mat hen over het land en de ammellreken. — De tafel gereed zijude , plaadte hij den Moleaar en
diens Vrouw nanst zich, elk can eene zijde, aan bet hoogfle
der tale!, en bewees bun clle beleefdheid, met uitnoodiging
om zich lusrig vrolijk te maken en braaf te eten.
Under den maaltijd deed hij den Molenaar vele vragen , wegens zijit Huisgezin en verdere betrekkingen. De Molenaar
verhaalde hem, dat hij de oudfle Zoon was van zijn' Vader,
die denzelfden Molen bemalen had, waarop hij thans den
lost won ; dat hij tweeBroeders had, die kooplieden waren,
en cane Zuster, can een' koopmau getronwd; dat zijn eigen
gezin beflond nit an Zoon en drie Dochters. —• Pe Gene.
ran) vroeg hem, of hij geen' anderen Broeder gehad had, dan
de gemelden. Hij ancwoordde, dat hij er nog een gehad had ;'
doch die was reeds jaren dood, want zij hadden geen tad
of teeken van hem vernomen, nadat hij , nog zeer jong zijn.
de,
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de, in krijgsdienst gegaan was : zeker,hielden z1j bet dear*
voor , dat hij gefneuveld zou wezen.
De Generaal , befpeurende , dat het geze/fchap zich zeer
verwonderde over zijn gedrag jegens dit paar yolks , en
dacht, dat hij met den Molenaar en diens Vrouw kortswij/de, rigtte zijn woord tot de Casten , zeggende: Mijne
„ Heerenl Giflieden zijt altoos zeer begeerig geweest, om te
weten, wie ik was, en waar geboren; en tin zeg ik u,
„ dat dit mijne Geboorteplaats is, en gij hebt zoo even nit
„ den mond van mijnen oudfien Broeder gehoord, welke mil„ ne Famine is.” 1-lierop keerde hij zich tot den Mole.
naar en diens Vrouw, omheisde beiden teedertijk, onder de
verklaring, dat hij de voor dood gehouden Broeder was; ter
bevestiging Yvan de. waarheid verhalende, wat er in het Huis..
gezin was voorgevalien, eer hij het verliet.
Tegen den volgenden dag noodigde hij alien aan bet huffs
van den Molenaar , wear hij Yen beerlijken maaltijd deed
aanregten in zijn Geboortehuis. ma, Voorts droeg de Generaal edelmoedig zorg voor alle 2 ijne Bloedverwanten , en
zond den énigen Zoon des Molenaars naer Berlijn te zijtier opvoedinge , en deze groeide op tot een Waal Ions
geling.

DE SPELEVAART.

In een kleen, eenvoudig buisje,
In een nil en nedrig kluisje,
Door geen overdaad bevlekt,
Voor de regenvlaag gedekt,
En befchut voor gure winden,
't Matig onderhoud te vinden,
Niet veriat door ijdle praal;
Aan al 't geen we ons zagen fchenkee
Met een dankbaar hart te denken
Bij het fober avondmaal;
Veilig ons ter rust te Seven,
Voor geen' nieuwen dag te bevels,
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Op een vlekloos hart gerust:
Zullc een lot maakte ons, mijn Waarde,
Zeker 't heilrijkst paar der aarde;

't Meest van ons geluk bewust.
Maar wie kan die zucht verklaren,
(Zucht, reeds overlang befchreid ,)
Die ons drong te fpelevaren
In den Groom der ijdelheid?
Die ons drong den vloed te breken,
En van 't ftille land te fieken,
Dobbrende in een kranke boot,
Al te los en onberiden
Zwaar geballast, vol geladen
Met verveling, zorg en flood.
6 Wat was het bloempje geurig,
Dat de hoop bij de afvaart zond I

6

Wat was het kransje keurig,
Dat zij om het boegje wood !

Nu zijn geur en kleur verdwenen,
Blad en bloefem vallen af;
Stuivend voor de windvlaag henen,
Vliedt en bloerbpje en kransje als

kaf.

Welk een geur zal nu verkwikken,
Als zich 't duizlig brein ontzet?
Hoe hunkren onze blikken
Naar 't verlaten rozenbed 1
Hoe naar 't minfte plantje en fpruitje
Aan de losverlaten red!
Maar wij zitten in het fchuitje:
Varen wij geduldig met.
Vlak en fpieglend fcbeen het firoonapje,
Dat ons tot den togt bewoog.

zoompje
Lets beltoorlijks in ous oog.

Naauwlijks had het groene
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Zonder zucht er aan ontweken,
Sloegen wij de riemen
Om den effen vloed te breken.
Juichende in ons dwaas belluit,
Zagen wij het water wasfen,

Otn er ruimer in te plasfen.
Dachten wij Coen op de vracht?
Waren wij wen reeds bedacht,
Dat het onophoudlijk roeijen
Dus de leden zou vermoeijen?
Dat de vloed, ons ongetrouw,
Telkens feller woolen zou?

Nu

is 't roeijeu zonder poozen.

Zonder nadring aan den wal,
Moeren wij tot zweetens hoozen,
Zoo de boot niet• zinken zal.
Ach! Been afgedreven kluitje
Brengt ons hoop op land of List.
Maar wij zitten in het fchuitje:
Roeijen wij met dubblen lust.
Hadt ge ooit tot den togt befloren,
Hadt ge 't ooit van land gewend,
Zoo gij al de fpeelgenooten
Reeds te varen hadt gekend?
Maar wij hidden plaats genomen,
Eer zij ziju ann boord gekomen,
En hun komst beeft ons verrast.

't

Was' te last terug te treden:

Banden der welvoeglijkheden
Strikten ons aan 't bootje vast.
Straits deed ons de dwang ontwaren,
Dat de hoogmoed med zou varen,
En met d' angst verfcheen de nood;
En, wijI 't gretige verlangen
De ovetclaaci trantte op te vangen,
51oop behoefte in de boot.
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Sleehts de zorg had ons een pickle
Op de middelbank bereid,
En de vlijc fchafte ons een dekje
Voor 'c gefpat der ijdelheid.
Maar wanneer, met zachte ftreeting,

Ons 't genoegen eens b,-!groet,
Doet de lascige verveling
't Bootje hobblen in den vloed;
Doet ons ilingren, doet ons fchrikken,
Doet ons beven om te Bann;
Doet voor onze ontzette blikken
Alles 't onderst boven gaan.
De angst moog' dan den boezem prangen,
Afgemat door d' overlast;
't Hart moog' dan nasr lucht verlangen,

boor

de walging overcast:

Voor dit hartzeer groeit gen kruidje,
En gcen brdzem heeit dic wee;
Neen, wij zitten in het fchultje:
Varen wij geduidig med.
Kunnen we ook het flrand niet winnen,
Roeijen wij coch even viug:
Haalden wij de riemen binnen,
Dan dreef ons de vloed terug.
Klieven

wij getroost de firoomen:

't Wederkeeren is te laat:
Ach aan de eens verlaten zoomen
Toeft ous thans alleen de fmaad.
Laat dan ebben, last dan vloeijen,
Schoon geen rust den arbeid poost:
Bij het onophoudlijk roeijen

Is geduld Bechts lijdens troost.
Zoeter fleten we onze dagen
In een nederige hut,

regenvlagen,
Voor den guren wind -badge"

Wei gedekt voor

Zoe*
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Zoeter wear' 't, de vrucht te garen,
Waar de ploeg de yore (need:
Zoeter waar"t, de korenaren
In te ruilen voor ons tweet.
Zoeter waar"t, de zorg te poozen,
Waar de zachte veldpijp klonk;
Waar de blijde herders kozen,
Hunkrende our een lieven lank;
Waar het arme boerenmeisje
Rijkdom in de harten ftort,
En de knaap, op 't huwlijksprijsje,
Steelswiis Corns een kusje kort.
Maar wie kan die zucht verkiaren,
(Zucht, reeds overlang befchreid,)
Die ons drong te fpelevaren
In den ilroom der ijdelheid
Nu zal ons geen lommer dekko?,
Als de zon ons voorhoofd fchroeit
Nu zal niets ten fchut verftrekken,
Als de noodvlaag our ons loeit.
Doet ons nu de blanke beker
Rillen van den wrangen dronk;
Zoeter wale het teugje zeker,
Dat ons 't fchamel napje fchonk.
Nu verveelt ons 't ramlend klinken
Van 't muzijk der ijdelheid:
Nu vermoeit ons 't woest rinkinken
Van 't gezeifchap, dat ons leidt.
't Zoet, Iieftallig herdersfluitje
Streelt niet meer ons hart en oar.
Maar wij zitten in het fchuitje:
Varen wij geduldig door.
1809.
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In het laatfte Stuk van dit Maandwerk, it welk in het
voorgaande Jaar het 1;cht zag, las ik met genoegen de
aanmerkingen van den \Veleerw. GOEDKOOP ter opheldering dezer woorden , en 's mans verklaring van nitetSvicc
trt7n, 2Quircov, meerder in waardigheid , is, tnijns inziens
de wale ; men behoeft dan Beene invulling 5 en de op.
klimming is fchoon.
Het zoude den XVeleerw. GOEDKOOP verwonderen,
too nergens deze zijne opmerking to vinden ware; offchoon alle de Schriftverkiaarders , door zijn W eleerw
In g2 z ich , a an eene ineertierheid getal denken. Deze
aantukening deed inij eens rondzien, en ik bemerkte dat
founnigen der Outten niet geheel vreernd waren ! van de
aangevocrde racening. C. VITRINGA , in zijne Verklaring van de E v Parab:, vertaald door D'OUTREIN,Amft.
1715 , bl. 438 , fchreef: „ De gainfehe gelegentheid
1 , van den famenhapg eischt , dat we hier foodanige
„ dienstknegten Verfiaan, die naast fya voorgegaan voor
,, de komf le van Christus in het v1,:esch, die gefonden
„ fyn, eer de Sone Gods zelfs gefonden is. Onder We!.
„ ke dienstknegten egter een vooruame dienstknegt is ge.
weest , die , namentlyk , die heltempelt is met den
naara yan eenen anderen. Dale nu konnen geene andere iyn dan Johannes de Dooper ende Dyne diteipelen ,
weike'
h y in arooten
getalegehad heeft ," enz.
6
der : „
.yohanties was een dienstknegt Gods by uitnementheid, dat is by was een profeet Math. XI:
3, II. Hy was nok een ander dienstknegt Gods, want by waS
,, niet alicen grooter dan alle tie andere profeten, maar
is ook lang ha de andere profeten geopenbaart," enzo..•
14ENQ. 1809. NO. 16.
Z
J.
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Verklaringe van 't Ev. van Matth., Atnft.
en Utr. 1739. 3 D. bl. 649, teekent bij dit vers aan :
„ Van een andere Rang, met een ander woord en be„ vel.” — P. DODDRIDGE, in den Huisuitiegger des
N. T. Amft. in'. a D. 3 St. bl. 908, omfchreef deze woorden : meerder in getal en van hooger rang en
„ bediening dan de eerge."
Met opzet fchreef 1k, dat fommigen niet geheel vreemd
waren van de gedachte, welke door GOEDKOOP is voorgeffeld; VITRINGA toch laat er in de aangehaalde plaats
op volgen : „ De discipelen van Johannes zyn meer
„ (in getal) geweest, dan de eerile," HUYSIPIGA voegt
er bij: „ en meerdere dan de vorige , te weten Joan„ nes den Doper, en zijne , gelijk ook Christi discipe„ len ,” enz, Dit , bij van een anderen rang gevoegd
doet aan het getal en niet zoo zeer aan waardigheid den.
ken. DODDRIDGE fchreef met ronde woorden: „ meer„ der in getal”
De Ouden kwamen dan niet verder, en lieten het bij
(lien wenk , of zij vereenigden veeleer den rang met het
getal ; de nienwere Schriftverklaardera behielden doorgaans het getal, en gaven aan hetzelve boven de waardigheid den voorrang. VAN VLOTEN geeft: „ hij zoncl
„ een grooter getal van bedienden." VAN I4AMELSVELD
en STRONCK , gene in zilne Overzetting, deze in de Gefchiedenis van Jezus naar de 4 Evang. , lezen: in meerder
aantal, meer in getale. En in zoo v:.., rre is de gedachte
van den Welt erw. GOEDKOOP , zoo als hij die voorgefield heeft, nieuw, eenvoudig fchoon , en, blijkens de
Gefchiedenis, volkomen waar.
j. HUYSINGA,

OVER DE BETEEKENIS VAN HET WOORD NEOLOOG.

H et

woord Neoloog is van Griekfche afkomst , alhoewel het, voor zoo ver ik weet, (doch zoude ik
daarop niet gaarn willen achterhaald worden) bij geene
oude Schrilvers voorkomt. Het is te zamengefteld uit
twee Griekiehe woorden, in navoiging , zoo 't mil toe.
fchijnt , van het woord Spermoloog, met welken naani
weleer de Wijsgeeren te Athene goedvonden den H. PAU-,
Jars verachtelijk te maken. Wat 1Ytl deze KLAPPER zegfgent lezen wij in onze Nederduitiche.Vertaiing; Hand.
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I8. Eigenlijk ftaat er: met wil deze SPERMOLOOG
zeggen? d. Woordenzaaijer , of Uitfirooijer,, gelijk zij
het wilder verftaan hebben, van ongegronde gevoelens of
valfehe geruchten.—ln navolging nu van dat woord, denk
ik , dat men in onzen tijd het woord Neoloog gefabriceerd lieefc 't welk.eigenlijk iemand beteeicent, die wat
nieuws fpreekt , of nieuwe gevoelens voor den dag brengt.
Onlangs verhaalde mij een mijner Vrienden , dat een
zeker Catechifeermeester, te midden van zijn ijver,, orn
het veriland zijner Discipelen te verlichten , en derzelver hart met de Licfde des Evang.-211ums te verviillen
geleerd had , dat de woorden 1Veokog, Deist, Atheist,
Spinozist , Sociniaan, 4rminiaan en Hernhutter, alien van.
eeneriei beteekenis waren , zoo veel te kennen gevende
als een Belials-man. Dit en andere opmerking deed
mij denken dat let in den tegenwoordigen tijd niet ondienitig zoude zijn, de ware nitlegging van de kracht
des woords Neoloog pbibliek te maken.
Uit de eigenlijke beteekenis dan van dat woord, zoo
als wij het te voren getrouwelijk hebben overgezet, kunnen twee isvettige gevolgen worden afgeleid.
t. Vooreerst, dat Mannen, die, terwill zij de Goddelijklicid der H. Schrift opregtelijk erkennen , oordeelkundig, of kritiesch, onderzoeken, welke de ware mee.
ning zij van de H. Schrijvers, of hoedanig de ware lezing zij zoo als cinzelve oorfpronkelijk van de H.Schrijh
vers en uit dcrzelver pennen is voortgevloeid, in geeneit
deele vdrdieuen met den naam van Neologen bettempeld
te wrnnien , maar veeleer met dien van Palaiologen , d. is
dezulken , die wat ouch fbreken: want die de H. Schriftett
7(v) bedandelen , zoeken in de daad niet het nieuwe,
maar het ou4e en hn ware.
a. Het tweede gevolg, uit de letterlijke vertaling van
het woord Neoloog, beftaat hierin, dat daarentegen zij
met refit den imam van Neologen verdienen , die zich onderwinden het Woord Gods te bnigen naareen vooraf aangenomen Leeritelfel ('t weik zij uitleggen noemen), of
die zich tiler ontzien , de Wondcren, ti n onze gezegende
Deer, door de A1 ,nagt Gods , tot bevestiging van zijne
Goddelijke Zending , en tot verzegOing van zijne
makencie Leer, genaan heeft, vermetel weg te redeneren: (loonier, zij vooraf as eene onwrikbare waarheid
hebben aangenomen, dat men in eene Goddelijke Open.
Zz2
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baring niets wonderdadigs , of afwijkende van den gem)a
nen loop der Natuur, als ftrijdende met Gods Wijsheid,
kan aantrefien. Dezulken nu molten met regt Neologen, d. Leeraars van nietave gevoelens , genoemd wo,rden : want die het Woord Gods zoo behandelen, zoeken
niet het nude en het ware, maar het nieuwe.
De Gefchiedenis van den ftrijd tusfchen de Christenen
en de Neologen zoude wel waardjg zijn door eene bekwame hand befchreven en algernecn gelezon te worden.
't Geen ik er ter dezer plaatfe van zal zeggen, komt kortelijk hier op neer: — Dat die tirijd in ENGELAND
het eerst begonnen is, en dat daar de Neologen, door
de hekwaamheid hunner partij duidelijk overtuigd vat
onwetendheid en van kwade trouw,, het veld hebben moe=
dat in DUITSCHLAND , daaNntegen
ten ruimen;
vele Christenen, minder bekwaam dan die in Engeland,
in dien lafhartig bezweken zijn , en nu tot hunne
fchande dienst genomen hcbben onder de banieren der
Neologen ; 3. en dat eindelijk hier te lande, daar de
ftrijd nog onbeflist is, en nog voortduurt, inzonderheid
door het vertalen van Duitfche Werken , zeer waarfchijnlijk de Christenen de overwinning zullen behalen , bijaldien zij tlechts vereenigd hlijven , en , door elkander
averegts met den naam van Neologen te beflempelen
zich niet van een fcheuren , en alzoo hunne gelederent
breken.
Ten flotte zal ik er nog hijvoegen, dat de Schrijverst
in ons Land, en ook de publieke Sprekers , milns achtens, geen geringen dienst zouden doen aan de goede
zaak van den Godsdienst , wanneer zij zich van de
woorden Neoloog en Neologie geheelniet meer bedienden,
maar de wanbegrippen bij hunnen eigenen naam noetn@
den, ten einde geene Mannen in vercienking en in cmkwaden reuk te brengen , die het waarlik niet verdienen.
ICHNEUTES,

NA-
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VADEEL VEROORZAAKT DOOR EEN TE STERK
GEBRUIK VAN ZWAVEL.

en Jongeling van ruim twintig jaren geraakte aan een
droop Schurft , hetwelk geweldige jeukingen verwekte. Een Arts fchreef hem een drank voor van Bloed.
kruidswortel, teffens met het gebruik van Zwavelbloemen , tot een vierde lood , morgens en avonds, met
witten Wijn , in te nemen. De Lijder was zeer begeerig om de genezing te befpoedigen, hetgeen hem tot
het befluit bragt, om meer dan eons zoo veel van het
poeder te gebruiken, dan hem was voorgefchreven: zoo
dat hij daarvan dagelijks vier of vijf drachmas binnen
kreeg; nemende hij het poeder fteeds met witten Wijn.
Iiierop volgde eerie foort van dronkenfchap , gepaard
met hevige maagpijnen , brakingen en kolijkpijnen.
Daarbij voegden zich ras geweldige, met bloed geverwde , roodeloopachtige ontlastingen , ook Met de onverteerde Zwavel gemengd , onder geweldige pijnen , die
den buik geheel plat deden worden , en door het perfen
den aarsdarm deden uitzakken. Geweldig klaagde teffens
de Lijder , die zich in een koortfigen that beyond,
over krampen in de beenen , onverzadelijken dorst, bezwaarlijk wateren , en flapeloosheid. Men gaf hem
ifiervoor veel Brood en Rijstfoepes met fuikerwater,,
waarcloor hij ras verligting befpeurde ; fchoon er uog
wet. veertien dagen verliepen, eer de roodeloopachtige
Gedurende ettelijke jaren bleef
afgangen ophielden.
deze Lijder vervolgens geplaagd met eene groote los-

E

BIJZONDERHEDEN, BETREFFENDE KEIZER
MAXIMILIAAN 1.

D ek e n d is het, dat Keizer MAXIMILIAAN I ten oog-

1.1 merk had zich tot Paus te doen verkiezen. Of
hij , om dit doel te bereiken, zich met den Koning van
Fraukrifk , LODEWIJK XI/ verbond, tot het bijeenroepen eerier Kerkvergadering, om Pans pilaus II te doers
Zz3
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afzetten, gelijk de Spaanfche Gefchiedfchrijver MARIA.
TIA , in zijn solte Bock , flellig verzekert Oaten wijthans
aan zijne plaatfe. Uit des ILizers brief aan den Vrijbeer PAULUS VAN LICHTENSTEIN , waarvan men eene
overzetting kan lezen in BRANDT 'S Hist. der Reform. I D.
bl. 61, 62, blijkt alleen , dat hij opvolger van gemelden
.Pans zocht te worden , wanneer deszelfs ziekeljjke omilandigheden hem zijnen ophanden zijnden dood fchenen te
voorfpellen. Meer kan men ook niet opmaken uit eenen
brief, merle door hem zelven , zoo 't fchijnt geheel met
eigen hand , doch in zeer Hecht Fransch van dezen
tijd, gefchreven aan zijne Dochter, IIARGARETHA VAN
OOSTENRIJK , die toen voor hem, als Voogd over zijten minderjarigen Kleinzoon , naderhand Keizer
11EL V, de Nederianden beftuurde, uit welken men teyens ziet, dat hij , om den mijter,, de kroon wel wil.
de afttaan ; fchoon het welligt waar zij, 't geen fommi.
gen beweerd hebben, dat hij nog liever beiden op zijn
hoofd had wilien vereenigen. Wat daarvan zij, de bedoelde brief verdient , om zijnen zonderlingen inhoud
en vrolijken algemeener bekend te worclen , dan hij
tot hiertoe is. Wij plaatfen er daarom bier eene ver.
taling van, waarin wij het naive platte van het oorfpronkelijk Fransch , zoo veel mogelijk, trachtten te bebonder!. Dat oorfpronk ,2iiike zeif kan men vinden in LETTRES DU ROI LOUIS XII PT DU CARDINAL GEORGE
D ' AMBOISE , avec plufieurs autres Lettres &c., ecrites depuis
1504.71514. en IV Tomes, a Bruxelles chez FR. FOPPENS en
1712 , en daaruit overgenoinen in Hist. Crit. de L Rep.
des Lettr. Tom. ZV p. 327-.-329.
„ Zeer Waarde en zeer Geliefde Dochter !
„ Ik heb 't geen Gij mij geraden hebt, door Guyl1 , lain Pingun , den opziener onzer Kleederkamer,, wet
„ verftaan, en daarover rijpelijk gedacht.
„ En wij vinden het, am geene reden, raadzaam,
11 om te trouwen, maar hebben, na rijp overleg , voor
99 lang befloten om nooit met eene naakte vrouw meer
17 te doen te hebben. En wij zenden morgen den Heer
DE GURCE , den Bisfchop , naar Rome , aan den
Paus, em middel tot overeenkomst met hem te
„ den , om ons tot zijnen Helper (Corzdjuteur) aan to
nernen , opdat wij zekerheid hebben van , na zijn
as dood,
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dood, het Pausfchap te zullen bekomen , en eerst
„ Priester,, en daarna Heilig te zullen word en , en
99 opdat Gij, na mijn dood, verpiigt moogt zijn, om
„ mij te moeten aanbidden, waarop ik wel hooginoedig
„ zijn zal.
„ lk zend bier over eenen bode aan den Koning van
19 ilrogon , om hem te bidden , dat hij mij wit hel55 pen , om hiertoe te komen , waartoe hij ook ge,, negen is , mits ik het Keizerrijk affta aan on.
91 zen gemeenen Zoon MARL , waarin ik ook heb
79 toegeltemd.
„ Het Volk en de Edelen van Rome hebben zich te.
39 gen de Franfchen en Spanfaarden verbonden, en zijn
1 , twintig duizend ftrijdbaren Berk , en hebben ons
99 doen vveten , dat zij voor ons willen zijn, om een
1, Paus te maker naar mijn zin , en uit het Duitfche
,, Rijk, en zij willen geen Zrregonfchen Franschman ,
99 en nog minder een Venetiaan hebben. , Ik begin
1> ook op de Kardinalen te werken, waartoe twee of
1 , driemaal honderd duizend Dukaten mij een grooten
,9 dienst zullen doen , benevens de eenzijdigheid, die
,, reeds onder hen is. De Koning van efrogon heeft zij9, nen Agmbasladeur gelast, dat hij de Spaanfche Kardi.
99 nalen bevelen moet, om onze verkiezing tot het Paus,9 fchap te bevorderen.
,, Ile bidde U, houd deze zaak nog geheim; hoewel
51 ik vrees, dat men niet beletten kan , dat de ganfche
19 wereld ze binnen weinige dagen zal weten; want het
1, is naauwelijks mogelijk , om eene zoo gewigtige zaak,
,, waartoe men zoo vele menfchen noodig heeft, en
„ zoo veel gelds verfpillen moet, geheim te behande.
55 len, en a Diu, gedaan met de hand van Uwen goeden
lv Vader MAXIMIL/ANUS , aanftaanden TAUS: den XVIII
91 van September (1511). De Paso heeft nog dubbelde
53 koortfen en kan niet lang leven." (*)
„

De goede MAXIMILIAAN vergiste zich echter: de Pans
leefde nog tot in 1513 , hem vermoedelijk te lang , zoo
lang
(*) Uit deze brieven bliikt (dunkt ons) klaar, dat het toch
lets meer , dan boert, was , dat dees Keizer mar het Pausfchap
flood, waaraan de Fleer VAN HAMELSVELD fcheen te twijfelen , in zijne Kerkel. Gefch. D. XV. bl. 53. Doch vroeger had

hij zelf zich deswege flelliger genic, op bl. ii. ald.
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lang ten minfte , dat van zijne opvolging op den Stoel
van Sint PIETER niets geworden zij, — Dewiji wij nu:
bier van hem gewagen , zoo laat ons nog eene en andere
bijzonderheid van hem opteekenen.
Hij was van eenen goeden aanleg; cloch in zijne jeugd,
verwaarloosd , of kwalijk befinurd. Door eigene oete.
ping kwam hij echter tot vele kundigheden , en, naar
gelang der tijden , waarin hij leefde , was hij in vele we.
tenfchappen , met name in de natuur- wis- genees- en
gefchiedkunde, en de Regts- en Godgeleerdheid, niet
onervaren. Hij fprak de Franfthe , Spaanfche, Italiaanfcbe en vooral Latijnfche taal , en voerde de pen zoo wel,
als den fchepter,, gelijk de Keizerlijke Bibliotheek te Weeren , door hem aangelegd en waarin nog velen zijner
fchriften bewaard zouden worden , nog getuigen zou,
Zeker is het , dat hij een vriend en voorftander der
Geleerden en een bevorderaar der Wetenfchappen
was. Hij plag te zeggen , dat het fchande was voor
een groot Vont, in de fraalie letteren onbedreven
zijn. De Hoogefchool van JJ/irtenzberg werd , in deg
jare x5c2, door FREDRIK. van Saxe , de Wijze bijgenaamd , en die van Frankfort aan den Oder, door JOA.!
CHIN van Brandenburg , in den jare iso6, op zijn aandrang getticht. Met refit echter berispte men hem, in zijn
bewind , van groote on 'land vastigheid en ligtzinnigheid
zoo als men ook zijne al te flerke geneigdheid tot de jagt
afkeurde. Van de laatfte feheen hij zelf overtuigd te
als hij, bij zekere gelegenheid, uitriep: Eeuwige
Gad! indien Gil niet waakte, wat zou de wereld flecht ge.
regeerd wordeu, door mij, zwakken JAGER , en door dien
fhooden dronkaard, Paus JULIUS (Zie BRANDT , als b.
bl. 66.) Hij was ook niet vrij van fchraapzucht (*)
en niettemin altijd zonder geld. — Wij zullen dit berigt
wegens hem befluiten met het volgende van One zijner
belagchelijke dwaasheden. Hij had begeerte om den
eerften oortprong van zijnen adeldom te weten , en liet
lien, terwiji hij daartoe alle do openbare boekirijen van
Vuitschland, Italie en Frankrijk liet doorfnuffelen, oat
er de Gellachtboomen der Vorften op te zoeken , zoo
naatiwkeurig opfpeuren , dat eon voornaam Geflachtkundige hem verzekerde, dat hij den eerlien ftam van zip/
huts
(#) Een belangrijk en tot blertoe nog te wet* bekend
flaaltje daarvau mitten wij, bij eene voigeude gelegenhetd,t.
vededeelen.
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imis `in voacu's ark gevonden had. MAXIMILIAAN was
met deze heeriijke ontdekking zoo ingenomen, dat hij,
om er de bewjzen behooriij;: van getlaafd te zien , zich
aan alles, wat het Rijksbefluur aanging, onttrok , en
Hoch aan zijn eigen Raad noch aan de Afgezanten der
vreemde Vurflen gehoor verleenen wilde. Zijn kok
eindelijk een van zijne hofnarren, om wiens aardighe.
den hij dikwijis lachte , ondernam, om hem van deze
dwaasheid te genezen. Na hiertoe verlof van fpreken
van hem bekotnen te hebben, vertoonde hem deze , dat
de begeerte, om den eerflen flamvader van zijn geflacht
te kennen , hem noch voordeel , noch eer, kon aanbrengen : want (zei hij) zoo als de zaken nu "'arm acbt en eerbiedig ife U, als eene foort van God; maar, zoo wij opklimmen tot de ark van NoitcH, zullen wij met der hamt neven
zijn : want daaruit zijn wij alien herkomflig. MAXIMILIAAN tehaamde zich over zijn onderzoek , en de aan•
perking van den hofnar had meer invloeds op hem,
dan alle de vertoogen zijner Raden en vrienden. — De
lezer wachte zich wel van dit verhaal in twijfel te trekken! Het is niemand minder, dan de groote CALVIJN,
die verzekerde, dat hij het had van geloofwaardige lieden. Wij namen het, met andere bijzonderheden , over
van den neer CHEVREAU , dans fes CHEVRAEANA , p.339
gelijk wij het overige trokken nit een verflag, wegens de Opuscula Philologici & Hiflorici arguMenti van
ERII. ANDR. FROMMAN , in den jere 1770 uitgegeven te
Coburg, in 2 Deelen in 8vo., en welk verflag te vinden
is in de Bibliotheek van Godgeleerde Wetenfchappen gedrukt in 1780, en wel in de twee eerfle Stukjes. Waar.
lijk ! (Laat ons dit kort clot van den Heer CHEVREAU
bier bijvoegen) de oude adel is niet te verachten , als
men de eer van zijn geflacht, door zijne daden, weet op
te 'louden; maar elk adelijk geflacht had toch zijnen
fen ltamvader, van wren de dichter zeide, dat hij of een
Herder geweest
of iets, dat hij niet noemen wilde.
Majoram quisquis primus fait ille tuorum,
Aft PaRor fuit , nut illud, quod dicers nok.
AGATHOCLES Koning van Sicilie,hechtte er zoo veel
waarde niet aan , als DIAXIMILIAAN, wanneer hij zijnert
gasten de verguide vaten toonde, die hij zelf, met zijn
vader, die een eenvoudig pottenbakkergeweest was , gemaakt
Zz5
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maakt Eene Prinfes van Boheme trouwde met PRI..
titsLAus , die achter den ploeg geloopen had , en de
.Bohemers achteden zich dit zoo weinig tot fchande, dat
zij nog Jang daarna, bij hunne ftatelijktte plegtigheden ;
zijne klompen lieten ronddragen. VILIGISUS kisfchop
van Illaints, was de zoon van een wagenmaker, en, oat
Iiiet te vergeten, wie hij ware, liet hij, op vele plaat.
fen, in zijne kerk en in zijn paleis, een Rad fchilderen ,
hetwelk de Aartsbisfchoppen, zijne Gpvolgers, federt
in hunne wapens gevoerd hebben.

DE VERACHTERDE OF VERLORENE BESCHAAFD ■
HEID; EENE DAADZAAK.
„ Voorbeelden zijn er bekend van onderfcheidene P er99 v.. fonen , nit onbefchaafde Volksftammen oorfpron„ kelijk , die, na eenigen tijd in befchaafder kring
„ gewoond en de zeden daarvan overgenomen te heb„ ben , bij hunne oorfpronkelijke Volksftammen tern..
„ gekeerd, al die aangeleerde befchaafdheid verwierpen,
„ en de oude Landszeden en Gebruiken weder zoo ge.
„ heel aannamen, alsof zij nimmer den voorvaderlijken
,, grond verlaten en befchaafder zeden gezien , ja zelfs
,, goeddeels aangenomen hadden. — Zeldzarner in de
/9 daad is het , dat een aantal Menfchen , van be,' fchaafde wereldbewoners oorfpronkelijk en onder del/ zen opgevoed, tot den ftaat van ruwheid en 0I113C.
59 fchaatdheid als 't ware terugkeeren, en eerie levens/, wijze aanvangen en voortzetten, gefchikt ow hen meer
91 en meer te verwijderen van den ftaat der Befchaafdheid
,, en de voordeelen daaraan verbonden. -- Van dit ver19 fchijnfel vinden wij nogtans een allerfprekendst voor9, beeld in een gedeelte der Bewoneren van Noord -.rime9, rika, die zich daar als Volkplanters hebben nederge,9 zet. Bekend is het, dat deze zich onderfcheiden in
19 Kustbewoners , in Binnenlanders, en de zoodanigen ,
51 die op de grenzen der onbebouwde Landen wonen ,
95 aldaar onder den naam van Back-fettlers bekend. —
,s De Heer J. HECTOR ST. JOHN , de 4merikanen be9, fchrijvende, in zijne Letters from an ilmerican Farmer,
fl fchenkt er ons dit lezenswaardig berigt van.”
lets
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lets zonderlings doet zich op in het leven der zoodanigen , die , in Amerika , in de nabijheid van uitgeftrekte bosfchen wonen. Het is , als 't ware, _met de menfchen, even ais met de planten en dieren, die opwasfen
en leven door bosfchen omringd. Zij verfchillen
geheel en al van die in wijduitgeftrekte bebouwde vlakten wonen. In of nabij de bosfchen zich onthoudende-,
worden Minim bedrijven geregeld door het wilde in de
nabuurfchap. De hartenheesten eten hun graan, de wolves rigten flagting onder hunne fchapen aan, de beeren
dooden bunne varkens , de vosfen maken zich het gevogelte ten bait.
Van zoo vele en velerlei vijanden , dag op dag, omringd , is het zeer eigenaardig , dat de bewoners dier
Ilreken den ,fnaphaan vaardig ter hand vatten , op daze
dieren /oeren , en met het doodelijk load er vele man.
Met op deze wijze hunnen eigendom te verdedigen, warden zij welhaast afgerigte jagers: en eenmaal jagers gem
worden , zeggen zij den ploeg vaarwel. De jagt en de
hebbelijkheid daarvan maakt hen woest, fomber, ongezellig : een jager behoeft geen buurman ; hij haat en
fchuwt hem veeleer, dewijl hij in hem een' mededinger
vreest. Binnen korten tijd doen de voordeelen, op de
jagt in de bosfchen behaald hun den akkerürbeid vetwaarloozen. Zij laten bet aankomen op de natuurlijke
vruchtbaarheid van den grand , en doen weinig. Onbezorgd in het befehutten van dat weinige, ligt het bloat
voor vernieling. Zij zijn niet bij huis , om op te pasfen.
De behoefte vermeerdert; en om die te vervullen, wordt
de jagt hun eenig beady:
Deze nieuwe levenswijze brengt eerlang geheel andere
zeden te wege, welke als 't ware ingant worden op de
kinderen , en in eene foort van ongeregeldheid veraarden , welker indrukken onuitwischbaar zijn. De zeden
der Indiaanfche Inboorlingen zijn achtenswaardig , met
die dezer Europeanen vergeleken. Hunne Vrouwen en
Kinderen brengen de dagen door in luije werkeloosheid ,
en, geene bepaalde oogmerken hebbende, valt het ligt te
ramen , welk eerie opvoeding het kroost ontvangt. Dc
Kinderen hebben geen ander voorbeeld dan dat der Onderen ; zij groeijen op tot een vermengd geflacht, half
befchaafd , half wild, uitgenomen dan, wanner de gunfti-
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ftige natuur de overhand bekome en zucht tot eene be.
fchaafder levenswijze, waarvan zij niet gansch onkundig kunnen bblven , inboezeme. Bij dit alles komt
b utt e afgefcheidene en eenzame levenswijze. In de daad,
Dien kan zich naauwelijks verbeelden, welk eene nadee.
lige uitwerking op de zeden het wonen op zoo groote afflanden hebbe. Men ftelle zich voor oogen een der verstafgelegene , nog niet of naauwelijks ontgonnen landen , bewoond door Europeanen , die geene genoegzame mate van
kuudigheden bezitten , om den landbouw met vrucht
te vangen en met ijver door te zetten, Zuropeanen ,
die, zoo even het dwangjuk der Overheerfching ontkonen , en de vrees voor flrenge Plakkaten ontvlugt, in de
voile vrijheid der bosfchen wonen. Deze fchielijke ver2ndering moet op de meesten , en inzonderheid op dit
flag van lieden , eene groote uitwerking harem Het eten
van veel wild, wat men er ook van denke , heeft een
blijkbaren invloed op de geiiardheid. Zij derven eene
plaats, gefchikt om ter openbare Godsdienstoefening bijeen te komen: wat eene kleine tnaatfchappij hun zou.kun.
seen verleenen , is bun ontzegd. De zamenkomflen op
Zondag, om van de Godsciienffige voordeelen , daaruit
te trekken, niet te fpreken, zouden het hare hijdragen
tot gefchiktheid en zindelijkheid in het voorkomen. Het
is overzulks geheel niet te bevreemden , dat menfchen ,
in diets toefland , verbasteren; het is eer te verwonderen , dat het niet nog slimmer is.
Doch de Moravifche Breeders en de Ku'akers maken eene
nitzondering op 't geen ik dusverre aanvoerde. De eerstgemelden zetten zich nimmer ads op zichzelven wonende
neder ; het is eene Volkplanting van de Societeit , welke uittrekt; zij nemen hunne gewoonten, hunnen Godsdienst,
en regelen van welvoegelijkheid mede. De Kwakers gaan
langzaatn te werk ; zij itell,n zich in flaat om de benoodigdheden te koopen , 't welk veel voordeels aanbrengt,
daar tusfchentijds het land van de eerfte ruwheid gezuiverd wordt.
Halve Landbouwers , halve Jagers maken reeds een
Becht yolk uit; maar zij, die geheel en al tot den that
van Jagers zijn afgedaald , het allerflechtfie. Als oude
landbouwers en nieuwe boschbewoners, als Europeanen
van herkomst , en door de levenswijze in Indianen herfchapen , hebben zij de ondeugden van beiden; zij nemen de ligtgeraaktheid en woestheid der Inboorlinge4
aan,
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zondee jets over te semen van dezer goedaardigheid
vlijtbetoon, als zij t'huis zijn. Indien de zeden door
den landbouw niet verfijnd worclen, zij krijgen jets eenvoudigs en onbeleedigends: alle onze behoeften worden er door bevredigd ; onze tijd verdeelt zich tusfchen
arbeid en rust , en laat Beene vakke,n open tot het plegen
van misdrilven. Jagers kennen geese :Indere tijclsverdeeling , dan de vermoeijenisfen van de jagt, de ledigheid
der ruste, of de overgegevenheid aan vraat- en zwelg.
zucht. De jagt is eel' ongebonden ledig leven ; en wanneer dezelve niet altoos goede gL:iardheden bederft, zat
dezelve , als het ongelukkig flaagt , tot gebrek en behoefte leiden; en deze lirekken ten rampzaligen prikket
tot onregtVaardigheid en roof, maar al te zeer eigen aan
behoeftigen. Welk eerie heillooze afdaling!
Na deze ontvonwing der nitwerittelen, welke de gevolgen zijn van bet level in de hoslchen , vraag ik , of
wij ons niet ijdelijk ftreelen met de hoop om de Indianen
te bekeeren ? Wij mogten liever een begin maken met
onze eigene Volksoenooten terug te brengen tot een gere geld Christelij g '‘Leven. Dan de zachte toonen der
Christelijke Leere zouden verloren gaan in deze onafmetelijke host-Chen. Meafehen, zoo ongelukkig geplaatst,
zijn net gefchikt om hare ennstrijke ieeringen te ontvangen; het ontbreekt hen aan kerken , aan teeraren. Waarlijk , zoo ras de menfchen ophouden t'huis te blijven , en
beginnen een zwervend leven te leiden , zij zullen, zij mogen bianken of klenrigen wezen, ophouden Leerlingen
van dien Godsdienst te zijn.
Ten flotte tnoet ik , om regtvaarclig te wezen, bier
bijvoegen , dat niet alien, die zich op dezen verwijde.
renden afftand bevinden , naar die verkeerde beginfels te
werk gaan, of tot dezelfde verbastering vervallen. Eenige Familien voeren met zich daar henen al geregeldde b
heid van gedrag , al de zuiverheid van zeden al
eerbied voor den Godsdienst: doch deze zijn in kieinen
getale, en de medeflepende kracht des voorbeelds wordt
bij wijlen onwecterltaanbaar gevonden. Zells order dezen, die de grenzen der onbcbouwde Landen bewonen,
is de verbastering meerder of minder, naar gelange van
het Volk of het Landlehap, waartoe zij behooren...-.
Gebeurt het, dat de derwaarts trekkenden eenige rijke
gronden en vlakten ontdekken, dezen zullen den landbouw boven de jagt Itellen, en zich tot den akkerarbeid
been
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dan men bevroedt gereedelijk , dat zelfs de bewoners van deze voor den akkerbouw gunflige ftreken
eene groote mate van boerschheid en zeifioekendheid
aatmemen.

IIIERKWAARDIGE BIJZONDERHEDEN RAKENDE PERZIE
EN DE PERZIANEN.

Voyage dans "'Empire Ottoman,
l'Egypte et la Perfe, par G. A. OLIVIER.)

(Overgenomen nit de

flrekt zich uit van eenenveertig tot zevenenzestig
P erzie
graden lenge, en van vijfentwintig tot vierenveertig graden Noorder brecdte. Ten Noorden grenst het aan Georgie,
Circa* en de Caspifelie Zee; ten Noordoosten nab Tartarije;
ten Oosten aan belie en het land, van de iif; sins bewoond;
ten Zuiden aan de Perzifche Golf en de Pei zifelie Zee; en ten
Westen aan Aziatisch Turkife en Arable. De opperviakte
worth op 1i5 oco vierkante mijlen begroot. Zfine fiaatkundige verdeelim;en zijn dikmaals veranderd, in gevolge der Omwentelingen, aan welke dit Koningrijk ter prooije llond gcdurende de laatstverloopene eeuw; tegenwoordig is het verdeeld in
zestien groote provincien of landvoogdij(cbappen, van welke
lien in bet Westen en zes in het Oosten liggt, n; zonder daarouder te rekenen vijf provincien . die voormnals een gedeette van het Rijk uitmaakten , doch die gednrende de jongfie onlusten, zich onafhankelijk gemaskt hebben, Het is een
der landen , wier luchtsgefteldheid de groothe verfcheidenheid
aanbiedt. De provincien sat/ den Caucafus en de Caspifcbe Zee
grenzende, zeer hoog liggende , zijn in den winter zeer koud ,
en in den zomer zeer beet; eene aangenamer luchtsgefteldheid
geniet men in de midde qte provincien, hoewel er de Ineht
tioorgaans koud, droog en fijn is; doch de zuide!ijkfle zijn
dor, brandend beet, en ;Ian fchadelijke uitwafeniingen en
verftikkende revels blootgefteld, door den wind, uit de Perzifche golf voortkomende, derwaarts gedreven. De voornaamiie bergen zijn de keten de Taurus genaamd, de Caucafus,
de Zagros, de Elvine , en andere. Zeer weinige rivieren
ontmoet men in Perzie ; geene van allen zelfs is geheel bevaarbaar ; 't Been te zeldzamer zal fchijnen , daar dit land meer
dan 3o0 mijlen uitgebreidheids van het Oost naar het West,
en iso van het Noorden naar het Zuiden heeft. Weinig talrijk zijn erinsgelijks de beken, en verdwijnen er in her nand.
Nook regent het er, van het laatst van Mei tot het chide van

November, althans in de zuidelijke provincien; minder zeldzaam
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zaam is de regen in de tegenover gelegene pronincien;maar dezelve valt alleen in den winter. De Bergen zijn van boomen geheel
ontbloot ; de heuvelen zijn droog , dor , gemeenlijk onbewoond , en de vlakten vexden alleen bebouwd daar zij
geed niet gemakkelijk valt.
kunnen befproeid worden ,
Bij mangc.-1 aan water worth tegenwoordig niet het twintigfie gedeelte van het Rijk beplant. Het overige ligt kcal,
brengt in den zomer niets enders voort dan weinig fappige planten en die weinig uitwafemen , als doornachtige heesters of
Katoenpianten. )76Or het leatst van Juni) zijn alle de jiarplanten
verdwenen, oin niet eerder dan na den vroegilen herfstregen uit
te loopen en op nieuw ten voorfchijn te komen. Men begrijpt,
dat de grond, den geheelen tag aan eerie brandende zon blootgetield , zeer fierk moet verhit worden en zeer fpoedig uitdroogen. Hoe weinig waters ken de aarde in dezen ftaat can den
dampkring leveren ? Misfchien inoet aan deze langdurige
droogte der lucht eerie bijzonderheid in de Natuurlijke Historic worden toegefchreven , die ons zeer verbaasde. „ In de
geheele uitgetlrektheid, welke wij doorreisd hebben ," zegt
de Heer OLIVIER, „ hebben wij niet eene eenige foort van
„ anrdfchelpen gevonden , ondanks Rile onze nafporingen."
Doch het vernuft en de werkzaamheid der Perzianen hebben het watergebrek vergoed. Geen land is er , alwaar
men zich zoo vele kunstbronnen aangefchaft, zoo vele putten
gegraven , en zoo vele dijken heels opgeworpen , als in Perzie. filet water , 't welk in den winter van de bagel] afdealt , wordt zorgvuldig verzameld en over de velden geleid, onder het opzigt eenes openbarenAinbtenaars, die zorge draagt, dat her onder de landlieden, naar gelauge van
elks behoefre, wordt verdeeld. Intusfchren hebben de achtereenvolgende Omwentelingen in Perzie, onder de verfehillende regeringen , die elkander hebben vervangen , de verma king en
het ondethoud van dijken en kanalen doen verw p arloozen; het
gevoig h;ervan is , dat de landbouw er veel minder dan
vooraaals bloeit.
In Perzie bouwt men tarwe,garst,peulvruchten, en inzonheld y eti rijst. Daarenboven geeft het geneeckundige planten ,
droogerijen , fpeceriien gommen, verftioffen tabak, olie,
zijde, en in 't algerneen overal katoen in zeer groote menigte.
Ook vindt men er ijzer- en kopermijnen , alsmede manner; de
grond is er doorgaans van zout doortrokken; hierdoor worth hij
dor en Ichraal. Het vruchtbaarfle gedeelte van Perzie, maar
welk ook het koudtte is in den winter, ligt aan den kant der
Caspifche Zee ; men ontmoet er bijkans Rife de Europifche
vruch tboo men , den moerbeziEn- , borstbeziEn-, olijf-, oraujeen citroenboom, en zelfs her fuikerriet ; de wiptiok komt
er bijkans van zeif voort ; hij maakt zich aan de boomen
vast en flingert zich rondom tie takken. De bergeu , in de
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nabijheid der Zwarte en Caspifche Zee gelegen ,zijn insge-4
lijks bedekt met eiken-, dennen-, beuken-, piin-, esfchen- en
jokboomen ; de rasichenbeiden gelegene valleijen worden bevrucht door beeltjes , en belommerd door lindenboomen ; mar de
bergen, ten Zuiden gelegen,Zija, even als de vlakten ,kaal en
onvruchtbaar. Nogtans moet van deze onvrucbtbaarheid de
provincie Kerman worden ultgezonderd, nobij de Perzdfche
golf gelegen, die, minder droog dan de andere provincien
in het binnenile gedeelte en in het Zuiden van het Koningrijk, alle de planten, voor bet levens:Aderhoud noodig ,
overvloed oplevert, alsmede vele palmboomen, doch weinig
ander hout.
In Perzie ontmoet men alle de Europifche dieren , en
senige-41rikaanfciic foorten , als den leeuw, het luipaard, den
diger. De Perzifehe paarden zijn klein , ligt , vlug en
zeer gewild, vooral wanneer zij van het Tartaarfche ras
zijn. De fchapen hebben er een breeder en zeer vetten
Ook vindt men in Perzie alle de Europifche vogels, uirgezoncierd den kwartel. Daar er geene, immers geene eenigzins groote rivieren zijn, is de visch er fchaars, en fleck,
van foort. Woiken van fprinkhanen bedekken slikmaals de
landen, nahij c!e Perzifc7ie golf gelegen.
Een reiziger , die uit het Ottomanfche Riik in Perzie
komt , befpeurt al aantionds het groot onderfcheld, welk
tusithen de Perzianen en de Turken pintas heeft. Alles
duidt in Perzie een zachtaardig en befchaafd y olk mi. Over
het geheel genomee zijn de Turken niet zeer herbergzaam; de
Perzianen zijn befchaafd, vol complimenten en minzaam. De
eerstgenoemden , van de oevers van den .7ax1rtus en den
Oxus mar de bekoorlijke provincien van Klein-Azle verhuizich in het befchaafde Griekenlarld
zende , en
gende, hebben alle de ruwneld van een herders- en krijgshaftig y olk hehouden; de anderen hebben, to midden order
de Arabieren, de Ouzbegs. de Turkomannen , de Curdes en de
Afghans, die beurtelings hen overwonuen en onderdrukt heb..
ben , den fmaak voor de kuntien, de zucht voor de letterkunde, de genegenheid, welke zij ten allen tijde voor tiering
en koophandel hidden , niet verloten.
Beiden aan de wetten van den Koran onderworpen; beiden door eenen Meester geregeerd , under Wiens wil alles
inner buigen; order den zeifden hemel , in het zelfde klimaat woonachtig, onunoet men bij de Perzianen meer men.,
niiverheids.
fchelijkheids J,verkzaambeids
Gewisfelijk hebben de Perzianen dien trap van kunde, die
kieschheid van fnuak , die ftinheid van gevoel niet bereikt,
tot welken de Europennen zijn geklommen , om reden dat de
afzondering , in welke de Godsd:enst hen gehouden, en bet

bedwang, waaraan de regeringsvorm hen onderworpen heeft,
be.
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bellendig zich daartegen hebben verzet. Maar indien zij, even
als de Turkel), in de gelegenheid geweest waren om gemeenfchap te hebben met de Europeanen; indien de zeehavens van
Perzie, indien de hoofdttad, indien de groote fleden van het
Rijk metEuropa onbelemmerd koophandel hadden kunnen drij..
y en; indien hetPerzifehe even gemakkelijk als het Turkfche yolk
zich tot ons had kunnen begeven, al voorlang zoude Perzie
nasr het voorbeeld van Europa zijn gevortnd.
De Turkel') verwerpen nog at wat tot hen komt van dezulken
die den Godsdienst van MAHOMET niet belijden; de Perzianen,
daarentegen , fchatten dezelve op prijs, en van welk eenen kant
het onderrigt ook tot hen kome, zij nemen her met btijdfchap aan.
Hoewel de laatstgenoemden heden ten dage meer bijzonderlijk
op de beoefening van de gewijde boeken , de dichtkunde en
de ftarrewigchelarij zich toeleggen, verwaarloozen zij daarom
de andere wetenfchappen niet; vriendeliik behandelen zij de
buitenlanders , die hun dunken , verdienfle en geleerdheid
te bezitten. Veel werks maker) zij inzonderheid van de Europeanen; zij zoeken hunne vriendfchap; zij doen hun vermaak
man , en zij dralen niet met het doen van een oneindig getal
vragen , rakende de zeden en gewoonten van hun land , de
kunflen, die aldaar worden geoefend, de wetenfchappen, op
welke men zich toelegt , en den godsdienst, die er words
beleden.
Zeer verre trekken de Perzianen, in zekere opzigten, het
bijgeloof ; zij eten niet met iemand van een anderen godsdienst; zij drinken nit geen fchoteltje of gins, welk een Christen, een Yood , of een Indiaan heeft gebruikt; en zij gedoogen hun den toegang in hunne Moskan; zij gedoogen alle de
tegenwerpingen, welke ten aanzien van den godsdienst worden gedaan ; zonder boos te worden,hooren zij alles aan, wat
tegen hunnen Profeet en hunne Imans bun gezegd words. De
Turk zou van gramfchap zieden, indien gij oneerbiedig met
hem fprnakt over MAHOaaET en diens wetten; dePerziaanziet u
met medeiiiden aan; hij zendt ziine fmeekingen ten hemel, dac
de waarheid u in at harett luister beftrale; hij last of van met
u over zijnen godsdienst te fpreken, doch gaat voort met het
betoonen van goedwilligheid en vriendfchap.
Even deeper als de Turk werkzamer, minder geduldig, is
hij, even als hij, geducht in den ftrijd, onverzoenbaar tegen
zijnen gewapenden vijand,doch handelbaarder na het gevecht,
gezetliger na den vrede. Het zij hij te doen hebbe met de
Georgiers en Rusfen , die den Katholijken (Christelijken) Godsdiense belijdeu, of mot Turken, Arabieren, Afghans, die Ma..
hometanen zijn zoo wel als hij, maar van eene andere fekte,
even zeer is hij genegen om na den oorlog hun dienst
doen, indien hij daartoe in de gelegenheid zij.
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Zeldzamer dan in Turkije hoort men in Perzie van ttluiterijen , oproerigheden , of groote oploopen , om het hoofd van
den Staat of zijne Staatsdienaars of te zetten, de karavanen te
belemmeren , of eene flad of provincie te brandfchatten.
Oak zijn er de misdaden niet zoo menigvuldig ; nogtans verdient de Perziaan niet zoo zeer als de Turk van
wege zijne zeden en karakter geroemd te worden. Indien
de eerie meerdere kunde, befchaafdheid en zachtaardigheid dan
de andere bezit , hij bezit ook de fierheld niet , noch de
grootmoedigheid, noch die aehting voor ziehzeiven, noch dat
vertrouweii op de vriendfchap , noch die verkleefdheid aan
zijnen weldoener, die bij den Turk fomtijds zoo groote Bingen uitwerken.
De huizen der Perzianen zijn veelal hag en met een terraa
overdekt, beflaande uit 6en of meet vertrekken, van eene eenvoudige en regelmatige bouworcle. Bijkans alien hebben tuinen, of, wanneer de ruimte dezelve niet gedoogt, vindt men
er althans een plein, met eenige boomen beplant. De rijke
lieden hebben bijkans altijd funteinen of fpringende wateren in
hunne zalen, om atdaar koele Richt aan te brengen, De huisgeraden zijn zeer eenvoudig; zij bellaan uit een dubbeld rapijr
up den vloer van alle de kamers, die bewoond worden, en
eene eenigzins verhevene fopha langs alle de muren. Tegen
den flack worden op de tapijten of de fopha's niet zeer dikke
inatrasfen gefprrid , op welke men fleapt, en die over dag lu
kasfen gefloten worden. Het benedenae tapijt bellaat uit een
zeer dik en vrij f}erk vilt; het boventie is het bij ons bekende
Perzifche tapijt.
Het gewaad der Perzianen betlaat , 1. nit een wijde pantaion of onderbroek, van zijde of katoen , nederdalende tot beneden aan het been , en boven de heupen toegeknoopt; 2. uit
een rood zijden hemd voor de rijke lieden , en van katoen
voor het gemeene y olk, zijnde aan de zijde open , hebbende Been Wag , en wordende met een enkelen knoop boven den rPgter arm toegeknoopt ; 3. nit een zeer kort katoen linnen vest in den zomer , en gepikeerd katoen
den whiter , wordende gefloten met twee knoopen , aan de
zijde geplaatst ; 4. nit een kleed , weak over bet vest words
geflagen, tot op de hielen nederhangt, en van -voren en op de
zijden open is.
Gedurerde den winter dragen de Perzianen zeer kostbare
mantels of overrokken van taken , met bon! gevoerd ; de gemeene
lieden dragen een mantel van grove floffe. De eerile omgoiden zich met een fchawl van kazemier of kerman; doch de andere bedienen zich ilechts van een lederen gordel. De grooten
en alle de krijgsiieden dragen een dolk; doch de kooplieden,
de regtsgeleerden en de geleerden dragen gemeenlijk, in de
plants van dat wapentuig, een inktkoker.

De kleedij der vrouwen is van die der mannen onderfcbeiden.
Haag
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Haar broek is veel wijder; van binnen is zij met katOen ge.
voerd, zoodat hare heenen gezien noe l-) nfgebeeld kunnen worden, en naar twee to:Ewe pilarcr. gelijken. Haar hemd , zoo
wel ais haar opperkleed , is van voren open , en dit wordt
geknoopt met een groot getal liskoordeu en kleine zijden,
zilveren of gouden knoopen. De gordel is van een vet, met
Laken of geborduurde zijde overtrokken , en met gouden of
zilveren platen en edelgefleenten verfierd. Nooit gaat eene
vrouw uit, zonder zich met een grooten neteldoekfchen fluijer
te omwinden; geringe vrouwen bedienen zich van gefchilderd
katoenen lijnwaad. flare haren flodderen bijkans altijd achterwaarts , gevlochten en van voren afgefmeden.
De geweren zijn een voorwerp der grootfle weelde. Men
viadt er label- of dolltsklingen , die 15,Qa) en zelfs 30,000 piasters kosten; de greep kost fonitiids nog meer ; aan het bovenelude beer men dikinaals een zeer grooten robijn, een prachtigen faffier, of een diamant van de grootae waarde.
Nog meer juweelen, kleinooden en tooifels, dan de mannen ,
dragen de vrouwen ; blur ligchaam is er als inede bedekt. Op
haar hoofd en om haren hats dragen zij aigrettes en banden,
van de fraaifte aeenen en de groottle paarlen gemaalcr. Hare
gordels zijn met diamanten en rohijnen bezet, hare vingers met
ringen beladen. Zij dragen brazeletren aan de armen en beenen, en fomtijds gouden platen of aril:ken geld op alle de na+
den barer kleederen.
Veel eerbieds heeft men in Perzie voor den baard; elkeen
draagt denielven; en din dien te laten groeijen, wacht een jon=
gelirrg den tijd niet of , dar hij getrourvd zij of een ambt
hebbe bekomen. De Perzi fele flaven dragen zoo wel eerr
baard als hunne Heeren; zij zouden vreezen voor gefnedenen
te worden gehouden , indien zij zich fchoren. De zwartfie
en meest gekrulde baarden worden 't meest geacht ; van hier
dat men in Perzie niet dan zwarte baarden Zia. Men heeft
er ook wel blonde of rosfe baarden; maar, zoo wel om aan
hunne vrouwen re behagen , die, over het geheel, niet gaarne
blonde baarden zien, als om den fchijn van iferkte en
jeugd re vertoonen , doen zij dcnzelven zwart verwen, en
tracken dien zwaarder re doen worden, door het befmeren met
zalven en droogerijen.
De koffijhuizen zijn er niet zoo talrijk, noch worden zoo
veel bezocht als voorheen. De Perzianen, gedurende hunne
burgertwisten belet zijnde deze huizen te bezoeken, alwaar
Zij niet meer vrif konden praten , hebben zich allengskens eeneri
drank ontwend, die voorheen onder hen in algemeen gebruik
Was. Tegenwoordig worden er in hunne gezelfchappen forbet, geestige dranken en konfituren aangeboden. De Opiudi
is in Perzie in algemeen gebruik. Nooit wordt zij zuiver ge.s
Aaaa
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bruikt, roar met onderfcheidene welriekende ftofien gemengd ;
waardoor zij meer verfterkende words.
De wijnitok worth in geheel Perzie geptant; overal geeft hij
zeer voortreffe!ijke druiven ; men verflaat de kunst om dezelve zeven of acht maanden gaaf te bewaren. Behalve die nitgeperst worden, droogt men er vele, die naar de Indien worden verzonden , en waarvan zeer goede brandewijn words geflookt. —
Rakende het karakter en de zeden der Perz4nen fchrijfc de
Heer OLIV/ER: In Europa heeft een zeer groot onderfcheid
plaats tusfchen de bewoners der groote fleden en die van het
pierce land, tusfchen den wel en niet wel opgevoeden mensch.
In Perzie bleek ons dit onderfcheid niet zeer groot te zijn ; de beboeftige klasfe in de fIeden verfchilt zeer weinig in vernuft,kundlgeeden en zeden van den veldbewoner, en ook in de fleden
is het onderfcheid tusfchen de rijken en armen niet zeer groot.
Bijkans overal ontmoet men hetzelfde gedrag, manier van doett
en wijze van uitdrukkinge, dezelfde denkbeelden , en ik durf
wel zeggen hetzelfde onderwijs. De veldbewoner, de matt
zelfs, die het geheele jaar in tenten woont, en zijne kudde
van het eene veld near het andere drijft , kwam oils bier voor als
ongedwongener, loozer, befchaafder, kundiger , dan de Europifche Landman , van de groote fleden eenigzins verwij-

derd.

In 'c eerst geloofde ik, dat het algemeen mangel nen onderwiis , eene nagenoeg gelijke opvoeding, en de dwingelandij ,
die alien bezweart, de eenige oorzaak was van deze eenparigbeid van gedrag en kundigheden , die ik overal, dear ik geweest was, had opgemerkt; doch eene veel vermogender oorzaak viel mij weihaest in het oog. 1k werd van oordeel, dac
de veelvuldige oorlogen , die alie Perzianeu te wapen hebben
geroepen, de burgertwistee, die hen onophoudelijk beroerd
hebben , de hijkans gefladige firooperijen van de eene provineie
in de andere, noodwendig eene andere wijze van bet/eau hadden doen geboren worden, aide llanden elkander doen naderen,
onder elkander vermengd haden zeer dikmaals alle kiasfen
,
den. Daardoor is de rijke minder, de arme meer kundig geworden. De eerfte heeft fchade geleden aan zijne wellevende
beid, zachtutoedigheid en ongedwongene manieren; de andere
is befchaafd geworden ; zijne denkbeelden hebben zich ontwikkeld; zijne bevactingen zijn uitgebreider geworden. Van zijne opperhoofden geftreeld, van oneindigen dienst voor bun,
die naar magt fireven , bent hij meer achtingvoor ziehzelven
en minder eerbieds en ontzags voor hun, Welke hij van nabij
leerde kennen. De rijke, in bet veld opgevoed , konde geen ander

oaderrigt dan dat eenes foldaats ontvangen; de behoeftige, die
beurtelings van den ploeg of van de werkplaats te velde trok,
werd weidra zoo kundig als de rijke. Daarenboven lag het
veld
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veld van eere en geluk voor hem open; dat alleen moest in
zijne denkbeelden en gedrag eene gelukkige verandering doen
ontitaan.
Niet eveneens that het met de vrouwen ; de fteedfche , zoo
ats men ons heeft verhaald , (want wij hebben et zeer weinige , dan
alleen te Bagdad, gezien) hezitten :Ike de fijnheid van vernuft, alle de beininnelijkheid , alle de bevalligheden barer
fekfe, en misfehien zoo veel kunde als de mannen. Wat de
landvrouwen aangaat , welke de Geneeskunde ons in de gelegenheid heeft geaeld van te zien of te hooren, zij kwamen
ons voor als zeer ruw,, zeer onkundig, en meer dan de mannen aan vouroordeelen verflaafd.
Zij befluijeren zich even zorgvuldig als in de !lad, en leven
nog meer afgezonderd; zij doen al hethuiswerk , zorgen voor
hare kinderen, koken den pot, melken de koeijen, fehapen
en geiten , bereiden het zuivel, waken de boter,, welke de
manner' in de fad gaan verkoopen. In hare ledige oogenblikken fpinnen zij katoen en wolle. Van de uitwerpfels van dieren en gekapt aro° vervaardigen zii platte zoden, die zij in de
zon lawn droogen om tot brandaoffe te dienen , aangezien het
bout zeer fchaars is. Zij gaan niet in het veld, zijnde het
akkerwerk dat der mannen.
De dorpbewoners hebben gemeenlijk niet meer dan eene
vrouw, hoewel zij, zoo wel als de Turken , volgens de Wet
vier mogen hebben, en bijkans nook houden zij gerneenfchap
met flavinnen , ten zij zij weduwenaars of nog niet gehuwd
zijn. Allen kwamen ons voor als ooze huwelijkswetten goedkeurende, en zij waren eenparig van gevoelen, dat de Veelwijverij , nuttig alleen voor rijke lieden, in geenerlei maniere
voor lieden van een gering vermogen was berekend, ook
voor de zulken, onder •andere, niet, die de huisfelijke vrede
zoeken.
lVlaar indien zij het goedkeuren, dat wij niet meer dan ane
vrouw mogen hebben , zeer ergeren zij zich, wanneer zij
hooren, dat deze vrouw, in alles aan ons gelijk , zich met
ongedekten aangezigte in het openbaar vertoont, en onbelemmerd met andere mannen afzonderlijke gefprekken houdt.
De hunne behandelen zij , indien niet me: verachting , immers
met weinig beleefdheids , en het zij zij op haar verliefd zijn of
niet, zij zijn zeer jaloersch ; de geringae verdachte flap vertoornt
(len man , en doet hem zijne vrouw mishandelen; hij that
Naar bip Ih et geringfte voorval; hij veraoot haar op de geringfle achterdocht van ongetronwheid; hij floor haar den dock in
bet hart , indien zij evertuigd worde , en indien hij niet in
that ware , met eigen hand deze daad van gewelddadigheld , door de Wet veroorlofd , te plegen , zoude hij de
hand eenes broeders of eenes bloedverwants moeten te bate
nemen; dit niet doende, zoude hij zich fchandvlekken.
Aaa3
Niet

Ogo
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Niet alleen ten platten lande flra ft de man de overfpelige %IOW
met den dood; het gefchiedt door geheel Perzie. Bij geluk
zijn deze ijsfelijke tooneelen leer zeldzaam, het zij omdat de
vrouwen er zich niet verloopen , of omdat.het zeer klein getal , Welk bet doer, alle de voorzorgen gebruikt, welke de vei,,
ligheid gebiecit.
De llarrewiechelarii , in Europa thans algemeen veracht,
is, echter, in Perzie het voordeeligfle en aanzienlijkfle beroep;
zij is de driifveer van alle hunne daden, de regelmaat van alle
hunne ontwerpeu. Geen man van aanzien is er, die niet zijne flarrewigchelaars heeft; gcen burgerman, die hen niet bij
alle gewigtige gelegenlieden raadpIeegt.
Naast de flarrewigchelarij is de Geneeskunde in Perzie de
meest geachte wetenfchap. Zij is bier zoo min op de Ontleedals op de Natuurkunde gebouwd , en kan voor eene gisfende
wetenfchap worden aangezien , waarvan de uitflag niet zeker
gnat. De Schrifien van GALENUS en AVICENNA zijn er in de
dand bekend; maar hunne leer worth niet meer gevolgd, of
is zeer verbasterd.
Niers is gevaarlijker, or firijdiger tegen de regels,der kunst ,
dan de handelwijze van den, Perzifehen Arts. Zijne geheele wetenfchap bepaalt zich bij de gewaande kennia, eener
ziekte en het to keer gaan van dezelve door het tegengeftelde
van dezelve. Indien hij, bij voorbeeld, aavenen zieken gear
ne zware hirte, noch kenteekens van koorts befpeure , (telt
hij de oorzaalt in kozule, en fchrijft de meest verhittende geneesmiddelen voor; indien daarentegen , de kranke eenehevige
koorts en brandende bate heeft , zoekt hij de oorzaak in de
warmte; en in dit geval beveelt hij de verkoelendfte dranken en de zuurfle vrucliten ; hij geeft ijs om to drinken , en
Zegt het op de maag, het boofd en den built.
Niet dezelfde vorderingen p is in Europa hebben de kunflen
in Perzie gemaskt , om reden dat de wetenfchappen aldaar
ten achtere zijn gebleven , en een fchadelijk beftwang de zulken
terughoudt , die den gewonen weg nog wel zouden willen verlaten. Intuslchen zijn er weinige Volken , die zoo veel fmaak
voor de kunflen hebben, zoo vatbaar zijn voor onderwijs,als
de Perzianen. Met dit alles zijn er fommige kunften nog
in hare kindsheid. De beeldhouwkunde, bij voorbeeld,
duidt er niets , of het moest zijn ten aanzien van eenige houten verfierfelen binnenshuis; doch de bouworde is er eenvou.
dig , fraai en naar het klimaat berekend. Ann de zolderingen
en de koepeis wordt zeer veel fieraads en lands beileed. De
Europifche bouwmeester zoude er zeer veel op to zeggen
hebben dat aan de zolderftukken van een paleis nicer werks
en gelds worth beileed , dan aan het geheele paleis. Daarenregen ZQu de Perziaan den Europcaan verwijten, dat Iiij
bet
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let gemak van binnen dikmaals aan het uitwendig fieraad
op offer t.
De koophandel in Perzie is niet meer hetgeen dezelve on'
der de regering der Sophis was. Bekend is het , dat de handel, onder de regering van cri4n ABBAS I en diens opvolgers,
eene verbazende ultgearektheid had bekomen. De Artneniirs,
de Banianen, de Yodel' , te Ispahan en in de voornaamfle lieden van Perzie woonachtig , ontvingen uit alle de oorden
van den Indoflan , en van de meeste eilanden van den lndi/Chen Oceaan, g ene groote menigte goederen en kostbare waren , welke zij binnenslands verfpreidden, of naar Turkije en
door geheel Europa verzonden. De handelbetrekkingen tusfehen Perzie en de Koningrijken J3aalke, Bokhara, Samarcande en Cachemire , waren zeer menigvuldig geworden; bijkans alle de voortbrengfels dezer landen, alsmede die van
Tarrarije en Thibet, werden over Perzie naar bet Otromanfche
Rijk en Nuskovie verzonden. De Europeanen, lints de regering
van ABBAS I, te lspahan, Chiras, en in de Zeehavens van de
perzifchc Calf gevestigd , voorzagen van daar in groote me.
nigte hun vaderland van de voortbrengfels van den grond en
der nijverheid.
Heden ten dage komen de Indifehe kooptnanfchappen, voor
Turkije beitemd, regelregt to Basfora en Bagdad, van waar zij
naar Mosful,41eppo en Damascus worden verzonden. Zeer weinig
]evert Perzie aan Turkije, en bekomt bijkans niets van daar.
Alio de yodel's en Banianen hebben Perzie veriaten, en de
weinige Armeniirs, die er nog zijn gebleven , zijn tot de.
diepfte armoede vervallen. Allengskens hebben de betrekkingen der Europifche volken tot dit land opgehouden.
De zijde is het belangrijktle gecieelte der Perzifthe voortbrengfelen. CRARDIN verhaalt, dat in zijnen tijd , behalve
de aanzienlijke menigte zijde, die in het land bleef, en aan
fehawls , gordels , linten, floffen, enz. werd verwerkt, jaarlijks tweeatwintig duizend balen naar Europa werden uitge..
voerd, wegende ieder baal ruim tweehonderd pond. Sints
de Engelfchen zich to Guilan hebben gevestigd , heeft die verzending zoo goed als opgehouden. Daarenboven geeft Perzie
eene zeer groote menigte woile, deels van fchapen , deels van
kameelen; de laatfie is de beste ; de fraaille vloertapijten worden daarvan gemaakt. De paardetz en het katoen waken intgelijks voorname artikelen van vetzending uit.
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Eene

W

anhopend verliet IBRAHIM illlings zijne woning, want. de
fchoone GULPENCH zijne beminde Gade ,21S met den flood
icheen te wortlelen. „ Ontferming, groote Profeet! riep
bij; ontferming met uwen getrouwen knecht I Leer mij den bekwaamften Geneesheer vinden! 6 ! Wanneer mijne GULPENCH
ftetft, begeer ook ik niet !anger te leven!" AO. MAnoturr moet
juist in een tamelijk goed humeur zijn geweest; althans, terWiil IBRAHIM nog jammerde,viel een ring op den neus.
flij ving dien op, ftak hem aan zijnen vinger, en eene voor
hem alleen vertlaanbare tlemme fprak : Zoo lang gij dezen ring

draagt , zal er niets voor u verborgen blijven; ja zelfs het onligcbanselijke zal voor u zigtbaar
— Maar wat baatte
flit onzen diep bedroefden IBRAHIM? Vol angst en vertwijfe.,
ling fnelde hij naar den beroemdtien Geneesheer van gansch Bagdad. — Docb welk een ontzettend fchouwtpel wachtte hem
daar! — Zoo ais hij den hook der (haat, waarin die groote
man zijne woning had, omfloeg, tag hij een drok gewemel
van aschgraauwe geesten,die hem angflig terugwenkten en aanboudend riepen: Terug! terug! Weidra herkende IBRAHIM
under deze menigte de geesten van twee zijner vrienden , die
tie kundige en wijdvermaarde ABUCHIRA , in den bloei hunner
jaren, in het graf had gepraktizeerd; en nu verflond hij dat
waarfchuwend wenken maar at te wel! 'pings fpoedde hij
zich near de woning van eenen anderen Geneesheer; doch ook
voor diens deur waarfchuwde hem eene , hoewel kleenere ,
fchaar van geesten, en zoo ging het vervolgens voor de deur
van den derden , vierden — tot den twintigflen Geneesheer
toe, en wet, hoe grouter het aantal der waarfchuwenden was,
des te beroemder was ook de man want des te meer edge.
namen prezen hem. — Eindelijk ontdekte IBRAHIM eene woning, waarvoor flechts etn enkel kleen zieltje op den drempel
fiond en hem waarfchuwde. ■ Edn is geenl dacht hij, en
eene enkele four kan den beaten overkotneril treedt
binnen , werpt zich voor den kundigen man neder, en roept:
,, 6 Verhevene Wijze de roem uwer geleerdheid, uwer wonderkuren" ..... „ Gij befchaamt mij , antwoordde de nog
zeer jonge Geneesheer met de innemendllebercheidenheid;mijn
roem kan onmogelijk van eenige de minite beduidenis zijn.
Eerst gisteren heb ik de doktorale waardigheid verkregen, en
ilechts eenen enkelen patient gehad, den zuigeling mijner zusMoedeloos waggelde IBRAHIM , zonder Geneesheer
ter."
en
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en zonder hulp, naar huis terug. — Hoe onzeker is het bezit
der genoegens van het menfchetilk leven zuchtte hij, terwij1
hij de deur van het ilf, npvertrek zijner, nog needs hitter kermende, GULPENCH opende. — Daar nu zijn ring de eigenfchap
bezat, van al hec verborgene voor hem aan den dag te brengen, en er tot de, in dat vertrek verborgene, dingen ook een
Minnaar behoorde, dien de fchoone GULPENCH, zoodra haar
Echtgenoot vertrokken was, heimelijk had binnen gelaten --•
vervolgde IBRAH/M zijne befpiegeling in dezer voege: maar

hoe welds genoegens zijn er tevens, die verdienen , dat men
zich zelfs een oogenblik bednggige , wanneer zij ons dreigen te
verlaten!

NAAIIIVGEEETREW VAN GEWETEN BU EEN KOOPMAN.

r

en rijk Koopman te Lyons had aan een Manufaturier dier
Stad vilftigduizend Livres opgefchoten voor Goederen,
welke hij zou leveren. De laatstgemelde,eenigen tijd daarna,
ontdekkende, dat hij, wel verre van in Nat te zullen zijn,
om, ten bepaalden tijde, zijn woord gefland te doen, groot
gevaar liep om eene bankbreuk te maker, begaf zich tot den
Koopman , en leide hem den hoogsthagchelijken ttaat zijner
zaken bloot; het geld, 't Been hij ontvangen had, terug bream
gende. — „ Gij," antwoordde de edelaardige Koopman ,
„ Gij hebt mij tot uwen vertrouweling gemankt; masr ik zou
miizelven annmerken als een medefchuldige in uwe bank„ break, indien ik dit geld mij toeeigende, zonder weten der
„ andere Schuldeircheren. Neem het weder met u, vergeet
dnt gij mijn fchuldenaar zijt, en houd, indien het mogelijk
„ zij , uw crediet itaande. Bevindt gij, desniectemiu, u
,, de noodzakelijkheid om uwe zaken op te geven, dat ik dan
onder de overigen uwer $cnuldeifcheren kome, en zoo veet
ontvange, ais mijn aandeel in het overfchot bedragel”
Hoe velen zouden er wel gevonden worden, die de grootheid
van ziel tot zttlk eene edele hoogte opvoeren , zulk eene
ftrikte eerlijkheid bezitten , zulk eene teederheid van geveten aan den dag leggen?
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Koning
de middelen, tot welke
O nder
van Engeland, verpligt was zijne toevlugt te nemen, om
KAREL DE EERSTE

de noodige onderftandgelden te vinden, weer ik Diet, of de
volgende zonderlinge hulpbron in eenige der Gefcinedenisfert
van Engeland bekend is. De 4ppendix van Ltnow's Me'
voirs, Vol, gedrukt te Edinburg 1751, vervat verfcheidene voorflellen, door den bekenden Graaf VAN STRAFFORD
deswege gedaan; onder andere het creeren van tweehonderd
Pairs, tegen betaling van de volgende premWn:
Een Hertog L. 3ocoo
- 15000
Marquis
- 10000
Graaf

Baron

good

Wij mogen onszelven geluktrig achten, (zegt de Schrijver
van the Monthly Repertory) dat, in dezen tegenwoordigen
tijd, de Adel verkregen wordt, alleen door VERDIENSTEN

AAN

L U C I N D E,
BIJ DEN DOOD VAN BARED!

B R U I D E G 0 M.
Oh, ever Virtuous, ever Friendly, tell,
Is it in Ileav'n a crime to love too well?
POPE.

De traan der droef held , dien

plange ,

U vol gevoel ten offer brenge,
Is, Meisje I Ran

uwe Min gewijd.

Getroffen door uw bitt're fmarte,
Verfcheurt uw leed mijn bloedend

Dat fehler zoo fel als 't uwe

harte,

lijdt.
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Lucinde ! luister naar mijn zangen.
Met tranen, bigg'lend lsngs mijn wangen
En vloeijende op mijn treurig lied,
Kan ik uw' diepen rouw beklagen
U troosten met Gods welbehagen,
Maar — Dooden wekken, kan

ik niet!

Kon ik, als God, de Dooden wekken,

Aan 't gierig Graf een' Vriend onttrekken,
'k Vroeg, Meisjelief! uw' Bruidegom,
Men braven en van elk beminden,
Dien allereerften uwer Vrindeil,
Ook 't eerst van 't weif;'rend Graf

weerom.

Maar ik hen IVIensch, Been God op de aarde;
En de aandrift, die mijn tier befnaarde,
Wil, dat ik zwijg', als God gebiedt;
Dar ik u wijz' naar hooger leven:
God, God lam Dooden wedergeven,
Maar ach, Lucinde! Vriendfchap

Gij fchreit

niet.

ik ween met u. Ja, fchreijen

Is needs verbonden aan 't verfcheijea:
Door de oogen fchept de boezem lucht.
Zou, Meisjel ons de aard dien troost misgunnen
De Dichtkunst tranen weig'ren kunnen?
Neen, elke letter weent en zucht!

Dan, eenzaam Meisje! weet, de Dooden,
Der menfchen geest, aan 't flof ontvloden,
Naar hooger itandpunt beengevoerd,
Behoeven geenszins onze tranen,
Die wij, to dwaas, bun fchuldig wanen,

Geenszins de (mart, die ons ontroert.
Gee
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Gelijk, awl 's Heme/s blanuwe Bogen,
De Sterren glintl'ren nit den hoogen,
Zoo heerlijk werpen, zoete Bruid!

De

Geesten der geftorven Brava

(Want Geesten fluim'ren in geen Graven)
Van daar hunn' eeuw'gen weerglans nit.

Vat is toch 't Graf?

een weinig toeven,

Een rustplaats, waar wij niets behoeven:
Heeft dan de \Vieg geen dorens in?
Words niet de vreugd, te ras vervlogen,
Met goudgewigt ons toegewogen?

Ik ween

maar niet om 't Graf, Vriendin!

Neen, 'k fchrei om

u

'k fchrei om mijzelven,

En nooit, nook als ik 't Graf zie delven

Mijns Vriends, mijns Broeders; neen, bun lot
Is boven 't onze waard te fchatten:
Laat, that vrij 't Graf de flof omvatten;
Der menfchen geest vaart op naar God.
Mir, (lair vindt elk zijn Liev'iing weder ;
Dan aril/ gij minder d'uwen feeder,
En hij ..... maar bier veritomt mijn lied.
1k wijs u dan near hooger lever :
God, God kan Dooden wedergeven,
Lucinde I maar de Vriendfchap niet..

No. XIV. Meas. ht. al. reg. 19. fiat hen', lees aln.

